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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 .................عبدالمجيد عبدالعزيز حمادي حسن الراوي :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  علوم الحياة.. قسم – كلية التربيه للعلوم الصرفة......ـ  االنبارجامعة : العمل................... 
 ماجستير علوم.. :لدرجة العلمية  .      …  …وراثة  :التخصص.............................  

 العنوان البريدي: ....................................   
 70311018870: نقال................. 

 يالبريد االكترون  :.mkh31272@gmail.com...................................... 

 :معلومات شخصية  .2
 ....................عراقية..سيةـالجن      .............................عنه.: والدة ــمكان ال   
 ....................A1850862:جواز سفر     .................1/7/1591 : خ الوالدة ــتاري   
                                    ......................9: عدد األطفال    ............................متزوج:الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 03/6/8791    العراق بغداد البكالوريوس

 العراق بغداد الماجستير 
81/8/8719 

    الدكتوراه

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

بين صنف مبكر واخر متأخر من نخيل التمر حول تغايرات الطراز الوراثي والطراز المظهري 
...........     ....................................................................................... 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا ...... 
................................................................................. 

          
............................................................................................................

....... 
 
 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

    

mailto:.mkh31272@gmail.com......................................
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/1/11 مديرية تربية االنبار مدرس

1791 

11/11

/1797 

 تدريس

/11/11 لية التربيةجامعة بغداد ك مساعد باحث

1797 

79/7/

1719 

 تدريس عملي

/71/7 جامعة بغداد كلية التربية مدرس مساعد

1719 

11/1/

1771 

 ري وعملي نظتدريس 

/11/1 جامعة االنبار كلية التربية  مدرس 

1771 

11/1/

1771 

 تدريس نظري وعملي

/11/1 جامعة االنبار كلية التربية   أستاذ مساعد
1551 

لحد 
 االن 

 يس نظري وعملي تدر 

مقرررررر عسررررم علرررروم 
 الحياه

  1551 1551 جامعة االنبار كلية التربية 

رئيس عسم علوم 
 الحياة 

  1557 1551 جامعة االنبار كلية التربية 

مقرر الدراسات 
 العليا 

  2115 2112 جامعة االنبار كلية التربية 

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 (:البكالوريوس)الدراسات االولية في يس الموادتدر . 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 اختصاص  لحد االن /8711/األول  8خلية 

 اختصاص لحد االن /8711/ الثاني  8خلية 

 اختصاص لحد االن /1933/األول  1وراثة 
 اختصاص لحد االن /1933/الثاني  2وراثة 

 غير اختصاص 1997/2777/األول  علم االنسجة 
 غير اختصاص 1997/2777/الثاني  علم االجنة 

 غير اختصاص 1991/2772/ األول والثاني تشريح المقارن للحبليات 
/ 1992/ األول والثاني  التحضيرات المجهرية 

2772 
 غير اختصاص

 :تدريس المواد في  الدراسات العليا . 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 اختصاص االول اثة متقدم ور 
 اختصاص الثاني بايلوجي جزيئي
 اختصاص الثاني وراثة كمية 

 اختصاص الثاني  التنوع الوراثي 
 اختصاص الثاني التغايرات الكروموسومية 
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  : االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 2
  

 هم بدرجة امتياز وسبعة بدرجة جيد جدا تم االشراف على احدى عشر طالب وطالبة ماجستير تخرج أربعة من
 
 
 :تقييم البحوث. 1
تم تقييم عدد كبير من البحوث المقدمة للنشر في المجالت العلمية والبحوث المقدمة للترعيات العلمية الى مرتبة مدرس  

 واستاذ مساعد مع تقييم عدد من الرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه 
 : االهتمامات البحثية . 9

 تم نشر عشرين بحث مختلفة في المجالت العلمية المختلفة داخل القطر 
 :المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية : خامسا 

 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 بحث 81/8778_80 كلية التربية  المؤتمر العلمي األول لجامعة االنبار 

 بحث 8/8771/ 7_1 كلية التربية  لتربوي األول المؤتمر العلمي وا

جميع المؤتمرات والندوات التي قامها قسم علوم 

 الحياة 

 كلية التربية 
  

مركز الحاسبة وتكنلوجيا  المؤتمر العلمي لكلية العلوم 

 المعلومات 

8388 

 رئيس جلسة 

 :البحوث المنشورة : سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

تكرار الجيني لبعض الصفات الوراثية ال .1
 البشرية في مدينة راوه 

المؤتمر العلمي األول لجامعة 
 1552 منشور االنبار 

تأثير ملوحة ماء المبزل على انبات البذور  .2
 ونمو البادرات لثالثة من محاصيل الخضر 

الجامعة /مجلة كلية التربية 
 1551 منشور المستنصرية 

تحمل صفة الملوحة في ستة أصناف زراعية  .8
 من نخيل التمر 

الجامعة /مجلة كلية التربية 
 1551 منشور  المستنصرية 

دراسة وصفية وكمية في الخطوط الجلدية  .1
 لبنان اناث محافظة االنبار 

المؤتمر العلمي والتربوي 
 1551 منشور كلية التربية /األول 

فات التكرار الجيني والمظهري لبعض الص .5
 الوراثية لسكان مدينة عنه 

مجلة ابن الهيثم للعلوم 
 1557 منشور الصرفة والتطبيقية 

دراسة مورفولوجية لالصناف الزراعية من  .7
 نخيل التمر والمنتشرة في عضاء هيت 

جامعة /مجلة العلوم والهندسة 
 2112 منشور االنبار

 2112 منشورجامعة /مجلة العلوم والهندسة عابلية تذوق مادة الفنيل ثايوكارباميد وتأثرها  .0
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فات الوراثية والسلوكية واالمراض ببعض الص
 ألناث مدينة  الفلوجة 

 االنبار 

 NPK تأثير مستويات وطريقة إضافة السماد .3
والتداخل بينهما على بعض الصفات 

 المورفولوجية والفيسلوجية لنبات الشعير 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
 2111 منشور 

ثير الري بالرش المحوري من مياه جوفية تأ .9
لبعض الصفات المورفولوجية واإلنتاجية 

والفيسلوجية لثالث أصناف من القمح لمنطقة 
 الصحراء الغربية 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 2111 منشور 

دراسة مظهرية لالصناف الزراعية من نخيل  .17
 التمر المنتشر في منطقة الصوفية الرمادي 

 النبار للعلوم الزراعية مجلة ا
 2111 منشور

دراسة دمية وراثية خلوية على عمال معمل  .11
 الزجاج في الرمادي 

جامعة / مجلة العلوم والهندسة
 2119 منشور  االنبار 

دراسة دمية وراثية خلوية على المدمنين على  .12
 تعاطي االدوية المسكنة لألالم

 مجة جامعة االنبار للصرفة 
 2117 منشور 

ابة بعض صفات فستق الحقل للسماد استج .18
 الفوسفاتي والعضوي         

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
 2115 منشور

تأثير المواد المستعملة في طالء االخشاب في  .11
بعض مؤشرات الوراثة الخلوية والفسلجية 

 والكيموحيوية لدى العاملين بها 

المجلة العراعية للوراثة 
المركز العراعي لبحوث /

 السرطان والبحوث الطبية 
 2115 منشور

التحليل الوراثي للمقدرة االتحادية والفعل  .15
الجيني وبعض المعالم الوراثية في الذره 

 الصفراء 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
 2111 منشور 

واالسمدة ( DAB) تأثير السماد الفوسفاتي  .17
العضوية والتداخل بينهما في الصفات 

 سلجية لنبات فستق الحقل الموفولوجية والف

المجلة العراعية لدراسات 
 2111 منشور الصحراء 

دراسة فسلجية وراثية خلوية لدم العاملين في  .10
 محطات  كهرباءالضغط العالي 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2111 منشور الصرفة 

دراسة دمية وراثية خلوية الشخاص مصابين  .13
بأطالعات نارية من عبل عوات متعددة 

 الجنسيات 

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة 
 2111 منشور

تقدير عابلية االتحاد لبعضالمعالم الوراثية في  .19
الذرى الصفراء بأستعمال التضريب التبادلي 
 النصفي تحت تأثير السماد العضوي السائل 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2112 منشور الصرفة 
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ل من أصناف نخي تحليل التنوع الوراثي لعدد .27
  PSRالتمر في االنبار بأستخدامم مؤشر 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2111 منشور الصرفة

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
  التوجد 

 
 
 
 

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة العلمية في قسم علوم الحياة  ترعيات العلمية لجنة ال ال توجد

اللجنة االمتحانية في قسم علوم  لجنة تدقيق البحوث من االنترنت 

 الحياة

لجنة استالل البحوث من رسائل  لجنة صالحية التدريس  
 الماجستير واطاريح الدكتوراه 

لجنة تقييم النتائج االمتحانية النهائية  
 2773/2779للعام الدراسي 

لجنة مناقشة بحوث الطلبة للمرحلة 
 الرابعة في الكلية والقسم 

   

   

   

   
   

 : الدورات التدريبية التي نفذها : عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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   ال توجد 
   
   

   
   

 : الدورات التي شارك فيها: حادي عشر
 اريخ انعقادهات مكان الدورة اسم الدورة

 8778 كلية العلوم  الدورة التربوية األولى لجامعة االنبار 

 8388 كلية الحاسوب الدورة التأهيلة للحاسوب 

 8388 قسم علوم الحياة  دورة تطوير مدرسي علوم الحياة 

   
   
   
   
   

 

  

  

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير. . 11

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 77  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..11

 

  

 السنة البلد الجهة المانحة قديرلتا أونوع الجائزة 

    ال توجد

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 تأليف كتب  كتابات عامة

 قراءات عامة  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 / تطبيقات الحاسوب

 اللغة العربية واإلنكليزية  / ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله
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            ..........                                                                                     ..........                                                                                     ................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                 2017   /4   /     9  ::التاريخ التاريخ 


