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 C.V.السيرة الذاتية 

 ظافر فخري عبدالقادر الراوي.د: االسم

    معلومات عامة: أوالا 
    :العنوان .1
 قسم علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة.  * جامعة األنبار: العمل  

  أستاذ: الدرجة العلمية أحياء مجهرية/ علوم حياة: التخصص
 العنوان البريدي: .........................   
 البريد اإللكتروني: Prof.daffer@yahoo.com   

   :معلومات شخصية
  عراقية: الجنسية راوة/األنبار: مكان الوالدة
  سفر عراقي :جواز  2691: تاريخ الوالدة

  5 :عدد األطفال متزوج : الحالة االجتماعية
   :المؤهالت العلمية: ثانياا 

 تاريخ الحصول عليها الدولة الجامعة الدرجة
 2691 – 2691 العراق الموصل البكالوريوس
 2661 – 2662 العراق بغداد الماجستير
 1005 - 1002 العراق األنبار الدكتوراه

 عنوان أطروحة الدكتوراه: 

 .خصائص أنزيم السليليزعزل البكتريا المحللة للسيليوز ودراسة بعض 
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 :الخبرات الوظيفية: ثالثاا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية –قسم علوم الحياة  مقرر قسم 
 التربية

 مقرر قسم علوم الحياة 2662 2661

  2669 2662 كلية التربية عميد. م
 مدير العالقات الثقافية 1001 2661 األنباررئاسة جامعة  مدير قسم
كلية التربية للعلوم  رئيس قسم

 الصرفة
 رئيس قسم علوم الحياة 1021 1009

     
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية: رابعاا 

 (:البكالوريوس)تدريس المواد في الدراسات األولية 
 التخصص السنة/ الفصل  اسم المادة

 أحياء مجهرية 1009 - 1005 حياتيةكيمياء 
  1022-1006 أحياء عام

 أحياء مجهرية     1022-1020 أحياء مجهرية
  1021-1021 تقانة حيوية
  1021- 1029 ايض خلوي 

  1021- 1029 بكتريا تطبيقية 
   :تدريس المواد في الدراسات العليا .2

 التخصص الفصل اسم المادة
 أحياء مجهرية األول أحياء مجهرية متقدم
 أحياء مجهرية الثاني تقانة حيوية متقدم
 أحياء مجهرية الثاني بكتيريا مرضية

 أحياء مجهرية األول أنزيمات ميكروبية
   :اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه .3
    الماجستير .2
نتاج أنزيم السليليز Streptomycesعزل بكتريا  .1   .وا 
 .المايكورايزا ودراسة دورهما كسماد حيويعزل وتشخيص بكتريا األوزتوبكتر وفطر  .1
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فتتي تنتتاج البتتروتين أحتتادي الخليتة باستتتعمال مخلفتات محليتتة نباتيتتة  Aspergillus nigerاستتخدام الفطتتر  .2
 .وصناعية

 .دراسة دور البكتريا الهوائية والالهوائية في أحداث المضاعفات بعد العمليات الجراحية النسائية .5
 .لبكتريا الزوائف الزنجارية في مدينة كركوكدراسة بايلوجية وبائية  .9
ودراستة تتيثير المضتادات الحيويتة عليهتا ودراستة بعتض المتغيترات  .Bacillus sppعتزل وتشتخيص بكتريتا  .1

 .النسيجية الناتجة عنها في حيوانات مختبرية
 .واختبار كفائها في تثبيت النتروجين الجوي Rhizobiumالتحري عن عزلة برية من البكتريا  .9
 .عزل البكتريا المنتجة النزيم الاليبيز ودراسة بعض خصائص اإلنزيم .6

 .عزل البكتريا المنتجة ألنزيم اليوريز باستخدام مخلفات نباتية ودراسة الخصائص الحركية لألنزيم .20
 .و النباتفي صفات نم Rhizobiumوبكتريا  Glomusتيثير التداخل بين فطر  .22
 .كلونة وتعبير الجين المسؤول عن تنتاج أنزيم األنفرتيز مايكروبيا .21
 .اختبار كفاءة تحليل الهيدوكربونات بواسطة بكتريا معزولة من ترب ملوثة بالمشتقات النفطية .21
 تنتاج أنزيم البروتيز مايكروبيا ودراسة بعض صفات األنزيم .22
     الدكتوراه .4
 .أحادي الخلية المنتج من مخلفات هيدروكربونية في تغذية الحيوانات المختبريةاختبار كفاءة البروتين  -2
ية مختلفتتتتة باستتتتتعمال ضتتتتمتتتتن بكتيريتتتتا مر المعتتتتزول يتتتتز تيتتتتات أنتتتتزيم البرو كاألنزيميتتتتة وحر  خصتتتتائصدراستتتتة ال -1

 .الحديثةالتقانات 
     :تقييم البحوث .5

 .والدكتوراه عضوًا ورئيًا للجان المناقشةمشارك في مناقشة العديد من رسائل وأطاريح  الماجستير  -2
مشتتارك فتتي تقيتتيم العديتتد متتن البحتتوث المرستتلة ستتتواء عتتن طريتتق جهتتاز اإلشتتراف والتقتتويم العلمتتي فتتتي  -1

 .الوزارة أو من الجامعات العراقية والمجالت العلمية وخبير للعديد من معامالت الترقية والتعضيد
 .وزارة التعليم العالي البحوث المقدمة لجائزة التعليم العالي للعلوملتقييم العليا عضو اللجنة المركزية  -1

    :االهتمامات البحثية .6
   علوم األحياء المجهرية عامة والبكتريا خاصة؟ -2
    .التقانة االحيائية -1
    .تنتاج األنزيمات الميكروبية -1
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  :المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامساا 
 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 حضور 2660 البحرين -المنامة المؤتمر الدولي الدارة وتوطين التكنولوجيا 

عضو اللجنة  2665 العراق -االنبار  جامعة االنبار –المؤتمر العلمي االول لكلية التربية 
 بحث+التحضيرية 

نائب رئيس اللجنة  2669 العراق -االنبار  جامعة االنبار–المؤتمر العلمي الثاني  لكلية التربية 
 بحث+ التحضيرية 

عضو اللجنة  1002 العراق –الحبانية  المؤتمر القطري األول لعلوم الحياة
 التحضيرية

المؤتمر الدولي الثاني عشر التحاد البيلوجيين 
 12-26 اليمن –جامعة الحديدة  العرب

 بحث 22/1005/

 بحث 1/22/1009-2 مصر –جامعة طنطا  المؤتمر الدولي الرابع للعلوم البايلوجية
 بحث 25/5/1001-22 اليمن –جامعة تعز  المؤتمر العلمي الرابع للبيئة والموارد الطبيعية

المؤتمر الدولي السادس للجمعية المصرية للبيولوجيا 
 التجريبية

 –جامعة المنوفية 
 مصر

11/1-1-
 بحث 1/1020/

 بحث 1020 العراق –جامعة األنبار  جامعة األنبار –المؤتمر العلمي األول للعلوم 

عضو اللجنة  1021 العراق-جامعة األنبار جامعة األنبار –المؤتمر العلمي الثاني للعلوم 
 العلمية

للبيولوجيا المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية 
 بحث 9/2/1022-1 مصر –جامعة القاهرة  التجريبية

المؤتمر الدولي الثامن للجمعية المصرية للبيولوجيا 
 بحث 15/1021-12 مصر –جامعة القاهرة  التجريبية

كلية  –جامعة االنبار  المؤتمر الثاني لطلبة الدراسات العليا 
 رئيس اللجنة العلمية  1029-21-19 التربية للعلوم الصرفة 

 : البحوث المنشورة: سادساا 
 السنة  الحالة المجلة عنوان البحث

Isolation and identification of Amylase 
producing bacteria from soils using 

local media 

المؤتمر الدولي الرابع 
 للعلوم البايلوجية

جامعة منشور في 
 مصر/ طنطا

2-1/22/1009 

تنتاج وتوصيف أنزيم السليليز المعزول من عزلة 
 Cytophagaمحلية 

المؤتمر الدولي الثاني 
عشر التحاد البايلوجية 

 العربي

جامعة منشور في 
 اليمن/ الحديدة 

26-
12/22/1005 

Production of Single Cell Protein 
(SCP) By some Fungi Using The Plant 
Extracts Of Schanginia asgyptiaca and 

المؤتمر الدولي السادس 
 للعلوم البايلوجية

جامعة منشور في 
 مصر/ المنوفية

11/1-
1/1/1020 
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to use Feeding of Hamster 
Mesocricetues auratus 

 Pseudomonas aerugincesعزل بكتريا 
مقاومتها لبعض المضادات الحيوية  ودراسة

 .البايوسينالمتخصصة ودراسة قابليتها على تنتاج 

جامعة األنبار للعلوم 
 الصرفة

األنبار منشور في 
 العراق –

1006 

فتي تحستين تنتتاج  .Streptomyces spدور عزلتة 
 Lysobacterأنتتتتزيم الستتتتليليز بواستتتتطة بكتريتتتتا 

enzymogenes باستعمال سعف النخيل. 

مجلة األنبار للعلوم 
 الزراعية

األنبار منشور في 
 العراق –

1001 

تنتتتاج البتتروتين  أحتتادي الخليتتة بتتالتخمر الصتتلب 
لمخلفتتتتتتتتتتتتتتات نبتتتتتتتتتتتتتتات الحمتتتتتتتتتتتتتتض متتتتتتتتتتتتتتع فطتتتتتتتتتتتتتتر 

Aspergillus niger  واستتتتعمالي فتتتي تغذيتتتتة
 .اسماك الكارب

مجلة جامعة األنبار 
 للعلوم الصرفة

األنبار منشور في 
 العراق  -

1006 

تنتتتتتتتتاج البتتتتتتتروتين  أحتتتتتتتادي  الخليتتتتتتتة بتتتتتتتالتخمرات 
الستتائلة لمخلفتتات نبتتات الحمتتض واستتتخدام فطتتر 

Aspergillus niger  ًواختباره حيويا. 

مجلة جامعة األنبار 
 للعلوم الصرفة

األنبار منشور في 
 العراق –

1009 

 Azotobacter vinelandiiاستتتخدام العزلتتة 
 المحتتورة وراثيتتا متتع تحضتتير ستتماد عضتتوي حيتتوي

 . من مواد محلية واختباره حيوياً 

مجلة جامعة األنبار 
 للعلوم الزراعية

األنبار منشور في 
 العراق –

1009 

تتيثير مستتويات مختلفتة متن الرطوبتة علتى بعتتض 
المثبتتتتتات الستتتتايتولوجية والفستتتتيولوجية فتتتتي نبتتتتات 

 .Hordeum vulgare Lالشعير 

األنبار منشور في  مجلة العلوم والهندسة
 العراق –

1001 

عتتتتتتتزل وتشتتتتتتتخيص البكتريتتتتتتتا المحللتتتتتتتة للستتتتتتتلليلوز 
 .ودراسة العوامل المؤثرة في تنتاج أنزيم السليلوز

المؤثرة العلمي الرابع 
للبيئة والموارد 

 .الطبيعية

جامعة منشور في 
 اليمن –تعز 

22-
29/25/1001. 

دراستتتتتتة دور البكتريتتتتتتا الهوائيتتتتتتتة والالهوائيتتتتتتة فتتتتتتتي 
النستائية فتي مدينتتة التهتاب الجتروب بعتد العمليتتات 

 .الرمادي

جامعة  –مجلة العلوم 
 األنبار

جامعة منشور في 
 العراق –األنبار 

1006 

تنتتتتتتاج وتوصتتتتتيف أنتتتتتزيم الاليبيتتتتتز بوستتتتتط بكتريتتتتتا 
محليتتتتتتتتة معزولتتتتتتتتة متتتتتتتتن تتتتتتتتترب مدينتتتتتتتتة الرمتتتتتتتتادي 

 .وباستعمال المخلفات النباتية

المؤتمر الدولي السابع 
للجمعية للبيولوجية 

 التجريبية

القاهرة منشور في 
 مصر –

1022 

ودراستتة تتتيثير  Bacillus cereusعتتزل بكتريتتا 
المضتتتتتتتتادات الحيويتتتتتتتتة عليهتتتتتتتتا ودراستتتتتتتتة بعتتتتتتتتض 
المتغيتتترات النستتتتيجية الناتجتتتة عنهتتتتا فتتتي األرانتتتتب 

 .النيوزلندية

المؤتمر الدولي الثامن 
للجمعية المصرية 
 .للبيولوجيا التجريبية

القاهرة منشور في 
 مصر –

1021 
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ميكروبيتتا باستتعمال مخلفتتات انتتاج انتتزيم البروتيتز 
 بيئية 

مجلة جامعة االنبار 
 للعلوم الصرفة 

االنبار منشور في 
 العراق  –

1029 

تنتتتاج بتتروتين أحتتادي الخليتتتة متتن مخلفتتات نبتتتات 
بيستتخدام  Cynodon dactylon L   الثيتل

والفطتتتتتتتتر   Bacillus cereus البكتريتتتتتتتتا
Fusarium solani 

بحوث مجلة مركز 
 التقانات االحيائية

/ منشور في بغداد 
 العراق

1021 

انتتتتاج وتنقيتتتة جزئيتتتة النتتتزيم البروتيتتتز المنتتتتج متتتن 
 Pseudomonasالعزلتتتتة المحليتتتتة لبكتريتتتتا 

aeruginosa 

مجلة جامعة االنبار 
 للعلوم الصرفة

منشور في 
 العراق/ االنبار

1021 

التغتتتتتتتتتتتتايرات النستتتتتتتتتتتتيجية متتتتتتتتتتتتن حقتتتتتتتتتتتتن بكتريتتتتتتتتتتتتا 
Pseudomonas aeruginosa وانتتتتتتتزيم 

والمنقتتتتى   Crud proteaseالبروتيتتتز الختتتتام 
 في الفئران البيض Partially purifiedجزئيا 

مجلة جامعة االنبار 
 للعلوم الصرفة

منشور في 
 العراق/ االنبار

1021 

   :الكتب المنشورة: ثامناا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   ال يوجد
   

   :اللجانعضوية : تاسعاا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 رئيس اللجنة االمتحانية عضو لجنة الترقيات العلمية عضو لجنة اإليفادات
 رئيس اللجنة العلمية رئيس لجنة التعضيد عضو لجنة االمتحانات المركزية

 الدراسات العليارئيس لجنة  عضو لجنة ضمان الجودة عضو اللجنة  العلمية
عضو اللجنة المركزية لجتائزة التعلتيم العتالي 

 .للعلوم 
  على مستوى الوزارة

  : الدورات التدريبية التي نفذها: عاشراا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 1000 جامعة األنبار مدير دورة طرائق التدريس

 2669 كلية التربية دورة تطوير مدرسي مادة األحياء
متتتتتتتدير دورة مدرستتتتتتتي متتتتتتتادة األحيتتتتتتتاء فتتتتتتتتي 

 المديرية العامة لتربية األنبار
 1021 كلية التربية للعلوم الصرفة
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  :الدورات التي شارك فيها: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2660 البحرين/ جامعة الخليج العربي نقل وتوطين التكنلوجيا
 2662 جامعة األنبار دورة التيهيل التربوي

الجمعية المصرية للبيولوجيا  ورشة عمل في الفيروسات
 مصر/ التجريبية 

1020 

ورشة عمل حول التقنيات الحديثة في 
 التعليم العالي

 1021 مصر –الغردقة 
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 : معلومات إضافية: اثنتا عشر

 الجوائز والتقدير .1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
المرتبتتتتتتة األولتتتتتتى بامتيتتتتتتازات رعايتتتتتتة المالكتتتتتتات 

 العلمية
 1000 العراق العراق/ مجلس الوزراء 

 1022 العراق العراق/ التعليم العالي يروز  جائزة يوم العلم
 1021 العراق العراق/ التعليم العالي يروز  جائزة يوم العلم

 1022 العراق العراق/  وزير التعليم العالي شهادة تقديرية لعضوية جائزة العلوم
 

 : االهتمامات العامة .2

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــــــاط
 .مقاالت علمية في علوم الحياة واألحياء المجهرية خاصة كتابات عامة

 قراءات عامة
اهتمامتات بتتالتعرف علتتى اختتر متا توصتتلت تليتتي العلتتوم الحديثتة فتتي األحيتتاء المجهريتتة 

 .والتقانة الميكروبية

 أنشطة أخرى
االهتمتتتام بتطتتتتوير مرافتتتتق القستتتم العلميتتتتة وتطتتتتوير مختبتتترات ا لقستتتتم والحصتتتتول علتتتتى 

 .أحدث األجهزة العلمية
 

 : المهارات العامة .3

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المهارات
 .وبما يؤمن تطوير الجانب العلميخبرة ال بيس بها في هذا المجال  تطبيقات الحاسوب

 اللغة اإلنجليزية اللغات األجنبية
 المطالعة العلمية وممارسة الرياضة الهوايات 
 : .........................................التوقيع

 2017/ 4/   6: التاريخ


