
   ذاتيةالسيرة ال

   طالل سبهان صالح االسم :

 التعليم والشهادات:

 )بعثة دراسية(  ( 2017بريطانيا ) -ثكاليد كالسكوجامعة سترا –دكتوراه أحياء مجهرية 

 االلمانية( DAAD)زمالة  (2008المانيا ) –هينهايم شتوتكارت جامعة هو –ماجستير أحياء مجهرية 

 (1999العراق ) –جامعة الموصل  -كلية العلوم  –بكلوريوس أحياء مجهرية 

  

 الوظائف: 

 (2001-2006قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة الموصل ) –مساعد باحث  – 1

 (2009-2011قسم علوم الحياة/كلية العلوم/ جامعة الموصل ) –مدرس مساعد  -2

 (2011-2013قسم الفيزياء الحياتية/كلية العلوم/ جامعة الموصل ) -مدرس مساعد – 3

 (10/2017-2اشهر ) 9جامعة ستراثكاليد البريطانية لمدة  –مساعد باحث  -4

 حتى االن( – 2018ة/كلية العلوم/ جامعة الموصل )قسم الفيزياء الحياتي –مدرس  –5

 المهارات:

 مهارات اللغة: - 1

 اللغة العربية )اللغة االم(. –  

 البريطانية(  ILETSاللغة االنكليزية )لغة الدراسة للدكتوراه مع شهادة  –  

 من مدينة ماربورك / المانيا(  B2اللغة االلمانية ) مع شهادة  –  

 الجينية:وقواعد البيانات (Bioinformatics Databases) برامج المعلومات الحياتية استخدام مهارات  – 2

 معرفعة دقيقة باستخدام العديد من برامج المعولمات الحياتية وقواعد البانات الجينية مثل: 

CLC bio Genomics workbench  وCAP-3  وFastQC  وMEGA-6  وJalview  وFig Tree  وMauve  و

BRIG  وC-Sibelia  وBRIG  وDNA plotter   وMZMine 2.12  وOminoLog-PM software  وRAST  و

SEED Viewer  وBacMet  وantiSMASH  وNaPDoS  وGGDC 

   

 

 



 :المؤتمرات 

 2010  -اربيل -العراق – العراقي االلمانيالعلمي  التعاون مؤتمر - 1

 2014 – بريطانيا – ليفربول – المجهرية لالحياء الدولي المؤتمر - 2

 2014 -بريطانيا  -الفبرا – التربة مجهرية احياء مؤتمر – 3

 2015 – بريطانيا – بيرمنكهام – المجهرية لالحياء الدولي الموتمر  - 4

 2015 - بريطانيا – كالسكو -البحار من البايولوجية الطبيعية للمنتجات التاسع االوربي المؤتمر - 5

  2016 – بريطانيا – ليفربول – المجهرية لالحياء الدولي المؤتمر - 6

  2019 –جامعة الموصل –كلية العلوم  –قسم علوم الحياة  –المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الحياة  – 7

 2020 -جامعة بغداد  –مؤتمر ابن الهيثم الدولي الثاني للعلوم الصرفة والتطبيقية  -8

 الدورات التدريبية:

 2014- بريطانيا – ستراثكاليد جامعة -المجهرية االحياء علم و تحدياتال  - 1

                                                                                                                 2014 – بريطانيا – كامبرج جامعة -(Molecular Phylogenetics)  الجزيئية الوراثية الشجرة تحليل - 2

            2014 - بريطانيا – لندن جامعة – الجينات تتابع لتحليل( Jalview)  برنامج استخدام  - 3

 – كامبرج جامعة – Next Generation Sequencing تقنية باستخدام DNA لل الجينات تتابع معلومات تحليل - 4

  2014 – بريطانيا

  2015 -بريطانيا – كالسكو جامعة – Ensembl Genome Browsers باستخدام الجينوم تحليل - 5

 -البحار لبحوث الملكي المعهد -  Marine Microbiology البحار مجهرية أحياء وزراعة وعزل عينات اخذ يةكيف  -6

    2016 -هولندا

   2016 – بريطانيا – ابردين جامعة -(Molecular Phylogenetics)  الجزيئية الوراثية الشجرة تحليل  - 7

 – ابردين جامعة – Next Generation Sequencing تقنية باستخدام RNA لل الجينات تتابع معلومات لتحليل  - 8

   2016 – بريطانيا

  2017  - بريطانيا – داندي جامعة – الجينات تتابع لتحليل( Jalview)  برنامج استخدام - 9

  - بريطانيا – داندي جامعة – Protein Sequence البروتينات تتابع لتحليل( Jpred 4)  برنامج استخدام  - 10

2017  
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