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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  1991 1991 قسم علوم الحياة  مساعد باحث
  لحد االن 2001  قسم علوم الحياة تدريسي 

  2011 2012 قسم علوم الحياة مقرر قسم 
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1
 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 علوم حياة  الفصل االول/  الثاني الطحالب 

 علوم حياة الثاني الفصل/ ثاني ال االركيكونيات
 علوم حياة الفصل الثاني/ الرابع  الهندسة الوراثية

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

 علوم حياة  الثاني البايولوجي الجزيئي
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
 ماجستير \م االنفرتيز وانتاجه من مصادر مايكروبية كلونة وتعبير انزي -1

ة انتاجه ومحاول  Staphylokinaseالمشفر لبروتين   STKالتحري عن جين  -2    
  ماجستير  \بطرق الهندسة الوراثية 

 
 
 :تقييم البحوث. 4

 د من البحوث للنشر في المجالت العلمية العراقية تقييم عد     
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 : حثية االهتمامات الب. 5
  انتاج البروتينات الهجينة باستخدام طرق الهندسة الوراثية عن طريق كلونتها في بكتيريا

E.coli  ومحاولة الحصول على افضل تعبير للجينات في هذا المضيف . 
  عزل وتنقية المواد الفعالة من الطحالب الدقيقة واختبار فعاليتها بايولوجيا واستخدام

في الحصول عليها من عن طريق كلونتها في الخاليا بدائية  تقنيات الهندسة الوراثية
 .النواة

 
 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 بحث 2001 شركة اكاي لالدوية \بغداد  المؤتمر القطري االول لعلوم االدوية
 بحث 2002 الجامعة المستنصرية  ثاني لعلوم الحياة المؤتمر القطري ال

    
 : البحوث المنشورة: سادسا 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
فعالية مستخلص االيثانول للطحلب العصوي من نوع 

Nitzschia palea (Kuetz.) W.Sm.  تجاه
 البكتريا

. العلوم الزراعية , (االردن)مجلة دراسات 
 2003 منشور (2العدد )03مجلد 

التاثير المضاد لالورام في المستخلص العضوي 
 Nitzschia palea (Kuetz.)الخام لطحلب 

W.Sm. العصوي 

المجلد . مجلة ابحاث التقانة الحيوية 
 2003 منشور العدد االول, الخامس 

لمستخلص الطحلب العصوي الفعالية المضادة للبكتريا 
Nitzachia obtusa المعزول محليا . 

) 2المجلد . مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
 2004 منشور 155 -151(. 1العدد 

الفعالية التثبيطية للمستخلص الخام لنوعين من الطحالب 
الخضر المعزولة من البيئة المحلية تجاه بعض انواع 

 . ون كرامالبكتريا السالبة والموجبة لمل

 0المجلد . المجلة العراقية للتقانات االحيائية
 2004 منشور (.1العدد ) 

Rare codon priority and its position 

specificity at the 5’ of the gene 

modulates heterologous protein 

expression in Escherichia coli 

Biophysical and Biochemical 

Research Communication 

(BBRC).Vol. 376 2001 منشور 
Antibacterial Activity of Diatom 

Nitzschia palea (Kuetz.) W.Sm. 

Extrect 

Iraqi J. Biotechnology. Vol. 8(2) 

 2009 منشور
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An experimentally derived and 

validated working model that 

forecasts the expression profile of the 

constructs in E. coli’ 

 

Nucleic Acids Research  مقبول
 للنشر

2010 

Diagnosis of Toxoplasmosis among 

couples by immune detection and 

genetic evaluation of Toxoplasma 

gondii 

Al-Anbar Journal for Veterinary 

sciences. Vol. 5 (2). 2012 منشور 
Detection of sk gene encoding 

streptokinase in different 

pathogenic Bacterial isolates.  

Al-Anbar journal for pure 

sciences. Vol. 6 (3). 2012 منشور 
Transformation of some genetic 

traits carried on Staphylococcus 

aureus plasmids to E. coli 

BL21(DE3) strain 

 Al-Anbar Journal for Veterinary 

sciences. Vol. 6 (1).  2013 منشور 
Cloning and Expression of hybrid 

streptokinase towards clot- spicific 

activity 

Journal of Microbiological 

Methods. Vol. 98.  2014 منشور 
Detection of sak gene in Pathogenic 

Bacterial Isolated and try cloning it 

by Genetic Engineering Methods 

 

Al-Anbar Journal for Veterinary 

sciences Vol. 9 (2) 2011 منشور 

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   

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

 اللجنة االمتحانية  ن الجودة لجنة ضما 
لجنة جرد وتوزيع االجهزة  

 العلمية 
 

  لجنة الترقيات  
 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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Short course in nanomaterial 

technology , theory and 

experiment 
Unimap, Perlis, Malaysia. 19-30  2012نوفمبر 

   
 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
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