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 (CV)ة الذاتيةالسير                                                              
 هيثم لطيف عبد الهادي صكر الكبيسي. د:  االســم              

 

 معلومات عامة: اوال 
 :الـعـنــوان.1 

  قسم علوم الحياة// كلية التربية للعلوم الصرفة .جامعة االنبار ـ : العمل 

 مدرس // دكتوراه  :الدرجة العلمية         علوم الحياة: التخصص 

 151: ب .ص/ بريد االنبار / االنبار : البريدي العنوان 
 07906178686: نقال 

  البريد االكتروني :Haitham_bio@yahoo.com 

 :معلومات شخصية  .2
 عراقي: الجنـسية                  الرمادي/  االنبار : مكان الــوالدة 
 G3071051:جواز سفر               41/2/4711:  تاريــخ الوالدة 

 ال يوجد: عدد األطفال                      متزوج   :الحالة االجتماعية 
 :المؤهالت العلمية : ثانيا 

 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 9111/0222 العراق االنبار البكالوريوس

 0222 العراق االنبار الماجستير

 0292 مصر المنصورة الدكتوراه

 
 
  رسالة الماجستيرعنوان:                                                         

دراسة دمية وراثية خلوية بيئية لعمال المجمع الكيميائي للفوسفات في 

 . القائم
  :ه عنوان أطروحة الدكتورا

 

  دور البنكاالجين في تعديل االجهاد التأكسدي وعوامل الخطورة القلبية
 تحثة  تجريبياً بمرض السكري في الجرذان المس
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 : الخبرات الوظيفية : ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  0222 0222 قسم علوم الحياة مساعد باحث
  ولحد االن 0222 قسم علوم الحياة تدريسي

مسؤول وحدة 
الشؤون العلمية 
 والدراسات العليا

لتربية عمادة كلية ا
 للعلوم الصرفة

0222 0299  

مسؤول وحدة 
 االنشطة االصفية

عمادة كلية التربية 
 للعلوم الصرفة

0299 0290  

 مدير االدارة
عمادة كلية التربية 

 للعلوم الصرفة
0292 0292  

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 (:يوسالبكالور )تدريس المواد في الدراسات االولية. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
  0222 عملي/ وراثة وخلية 
  0222 عملي/ انسجة واجنة 

 عملي/ بيئة وتلوث 
و  0220و  0229

0222 
 

  0290ولغاية  0222 عملي/ تصنيف نبات 
  0290و لغاية  0222 عملي/ تشريح مقارن للحبليات

  ولحد االن 0292 علم البيئة
  ولحد االن 0292 التلوث البيئي
  ولحد االن 0292 علم االرض

  ولحد االن 0292 حاسبات
 : تدريس المواد في  الدراسات العليا. 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
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 :تقييم البحوث. 4

     
 
 : االهتمامات البحثية . 5

 .اثة خلوية ور  -    
 .مستخلصات نباتية  -
 .دراسة الكروموسومات  -
- Cell Line . 
 و فسلجة حيوان تغيرات دمية -
 .تصنيف النباتات  -
 .مضادات االكسدة   -
 بيئة حيوان  -

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المشاركة

لمؤتمر العلمي االول لمركز ا
 دراسات الصحراء

 جامعة االنبار
مركز دراسات 

 الصحراء

00 -  02 
/90/0221 

 بحث

1st International 

Conference of Society of 

Pathological 
Biochemistry and 

Hematology 

Menoufia 
University 

92/0/0292 Boster 

4st International 

Conference of Biological 

and Environmantal 

(ICBES) 

Mansoura 

University 

24-28 

March,2014 
Boster 

الملتقى العلمي االول لعلم 
 الحيوان

 Boster 92/0/9291 جامعة المنصورة

The 12th International 

Conference on 
Chemistry and its Role 

in Development 

Mansoura 
University 

16-20 
March,2015 

Paper 

 Paper 0291 جامعة المنصورة ملتقى شباب الباحثين الخامس
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International Workshop 

for Food Quality and 

Safety (IWFQS) 

Mansoura 

University 

15-17  

February ,2014 
Participa

tion 

3rd Pediatric Genetic 

Workshop Updates In 
Molecular Genetics & 

Flow Cytometry 

Mansoura 

University 

Childern's 
Hospital 

Pediatric 

Genetic Unit 

26-27 
January,2015 

Participa

tion 

 Paper 0292 جامعة المنصورة ملتقى شباب الباحثين الرابع

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

دراسة القدرة التثبيطية للمستخلص 
المائي الخام ألوراق نبات ال ال 

على  Mirabilis jalapaعباس 
 RDنمو خاليا الخط السرطتني 

 AMN-3والخط السرطاني 
 

مجلة العراقية 
/ لدراسات الصحراء 
مركز دراسات 

 الصحراء

تم المشاركة به في 
مركز المؤتمر االول ل

/ دراسات الصحراء 
 جامعة االنبار

2002 

دراسة تأثير غبار السمنت على  
و    ALK , GPTاالنزيمات

GOT  على العاملين في معمل

 .سمنت القائم 

 2002 منشور مجلة العلوم الصرفة

Evaluation of Antioxidant 

and Antimicrobial 

Activities of Euphorbia 

terracina L. from Deltaic 

Mediterranean Coast, 

Egypt 

Journal of 

Natural Products 

and Resources 
publication 0292 

Cardioameliorative effect 

of punicalagin against 

streptozotocin-induced 

apoptosis, redox 

imbalance, metabolic 

changes and inflammation 

egyptian journal 

of b a s i c and 

 a p p l i e d 

 s c i e n c e s 

publication 0291 

 :العقود البحثية  : ثامنا 
 المالحظات الجهة المتعاقد معها عنوان العقد البحثي

النباتات البرية المحاذية لنهر 
 ت من الفلوجة الى القائمالفرا

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 االشتراك مع فريق بحثي

 االشتراك مع فريق بحثيوزارة التعليم العالي دراسة تصنيفية بيئية لألنواع 
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 والبحث العلمي النباتية البرية في الصحراء الغربية

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم لكليةعلى مستوى ا على مستوى الجامعة

 
عضو لجنة امتحانية 

لمتحانات طلبة الدراسات 
 0222/ العليا 

عضو لجنة تدقيق البحوث الخاصة 
بترقية التدريسين على شبكة 

 االنترنيت

 عضو لجنة امتحانية  رئيس لجنة المشتريات 

عضوفي لجنة االمتحانات  
 المركزية

عضو لجنة صيانة االجهزة 
 المختبرية

  لجنة انضباط الطلبة عضو 

عضو في لجنة استقبال  
 الطلبة الجدد

 

عضو في لجنة احتفاالت  
 الكلية بيوم الجامعة

 

عضو لجنة احتفاالت يوم  
 الكلية

 

عضو لجنةاالشراف على  
 قبول في الدراسات العليا

 

عضو لجنة االشراف على  
 امتحانات الدراسات العليا

 

 
عضو لجنة ارشفة 

متحانية السجالت اال
 الكترونياً 

 

عضو لجنة استقبال الطلبة  
 الجدد

 

 
عضو لجنة ارشفة 
ارضابير التدريسين 
 والموظفين الكترونياً 

 

 
عضو لجنة ارشفة 
ارضابير التدريسين 
 والموظفين الكترونياً 

 

عضو لجنة االشراف على  
 احتفاالت تخرج 

 

 
عضو لجنة جرد 

الموجودات الثابتة في 
 الكلية

 

  س لجنة المشترياترئي 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
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 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
التطبيقات الحديثة في 
تشريح و سحب عينات 

الدم من الحيوانات 
 المختبرية

كلية التربية / قسم علوم الحياة 
 للعلوم الصرفة

92-90 /2 /0292 

   
 : رك فيهاالدورات التي شا: حادي عشر

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 دورة تأهيلية في الحاسوب
جامعة / كلية الحاسوب 
 االنبار

0222 

 دورة التأهيل التربوي
/ مركز طرائق التدريس 

 جامعة االنبار
0222 

تقنية الكشف عن التغيرات 
 الكروموسومية وقرائتها

مركز / جامعة النهرين 
 يائيةبحوث التقنيات االح

0222 

استخدام قاعدة البحوث العلمية 
لمنظمة الصحة العالمية 

(HINARI  ) بالتعاون مع

 دائرة صحة االنبار

 0222 جامعة االنبار/ كلية العلوم 

 دورة تدريبية في الحاسوب
مركز تكنلوجيا المعلومات 

 جامعة االنبار/ 
0292 

اساسيات في فن تحنيط 
 الحيوانات

 كلية/ جامعة الموصل 
 التربية

0292 

الية واساليب السيطرة على 
تداول المواد الكيمياوية 

 .والبايلوجية الخطرة والسامة

قسم / رئاسة جلمعة االنبار 
الشؤون العلمية والدراسات 

 العليا
0299 

Completed General 

English Leveal 4,5,6 

Harvest Training & 

Education Center 
0291 

Mini Master of 

Training of Trainer 

Nottingham 

International 

University 

0291 

دورة تدريبية في االنترنت 
ومهارات البحث عن المراجع 

 العلمية والحصول عليها

جامعة / كلية العلوم 
 المنصورة

0291 

Scientific Thinking 

and Argumentation 

Skills for Problem 

Solving 

DAAD Kairo 

Akademie 
0292 

ورشة عمل في تنمية مهارات 
العاملين في المؤسسات 

 العربية

مجلس الوحدة االقتصادية 
 العربية

0290 
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دورة التخطيط الشخصي 
 االستراتيجي

اكاديمية سفراء التنمية 
العالمية للتدريب الشخصي 

 والتطوير القيادي
0292 

ورشة عمل عن االمتحانات 
نحن منها  الموضوعية واين
 االن

وحدة تقيم االداء وضمان 
/ الجودة التابع لكلية العلوم 

 جامعة المنصورة
0292 

Thr International 

Arbitration's 

Scholarship 
 

Original Academy 

of Mediation and 

Arbitration   
 0291ولغاية  0292

ورشة عمل عن التخطيط 
االستراتيجي وتطوير منظومة 

 امعيالتعليم الج

وحدة تقيم االداء وضمان 
/ الجودة التابع لكلية العلوم 

 جامعة المنصورة

0292 
 

   
 

 معلومات اضافية: اثنتا عشر

 : الجوائز والتقدير .1 

 االهتمامات العامة. 2 

 

 

 المهارات العامة. 3
 

 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 العراق عمادة كلية التربية ( 21) كتاب شكر وتقدير عدد 
0222/
0299 

التدربيسي المتميز ) يرية شهادة تقد
 (في عمادة الكلية 

 0292 العراق عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة

التدربيسي المتميز ) شهادة تقديرية 
 (في عمادة الكلية 

 0299 العراق عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة

 0221 العراق السيد رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير

 0292 العراق السيد رئيس جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

  كتابات عامة

 الكتب العلمية والروايات العالمية  قراءات عامة

 تصنيف النبات/ التصوير / فن التحنيط / الحاسوب  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 خبرة جيدة في تطبيقات الحاسوب تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 الرياضة والمطالعة  الهــوايـــــــــــات



 تدريس هيئة لعضو الذاتية السيرة - فةالصر للعلوم التربية كلية – االنبار جامعة

 

8 

 

                                                                                      هيثم لطيف عبد الهادي الكبيسي. د    :التوقيـع 

                                      7102/  4/ 5       :التاريخ 
 


