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 األنشطة التدريسية
 قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفةاالحياء المجهرية العممي، المرحمة الرابعة ، 
 قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفةالنبات العممي، المرحمة االولى ، 
  ،قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفةالمرحمة الرابعةالفيروسات العممي ، 
 قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفةالوراثة العممي، المرحمة الثالثة ، 
 قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفة، االولى ، المرحمةحياتية الخمية 
 ،م االغذية والتقنيات االحيائية ، كمية الزراعة والغاباتالمرحمة الثالثة،  قسم عمو  الهندسة الوراثية 
 )قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفة، الرابعة ، المرحمةاختياري )انظمة البروتوبالست 
 تقنيات حياتية متقدم، دراسات عميا، قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفة 
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 Al-Someidae, T. A.; Al-Nema, Q. S. and Al-Shahery, Y. J. (2020). Isolation and culture of protoplast from Chlorococcum 

humicola. Plant Archives, accepted for publication 
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 الكتب المؤلفة
  (2017وزراعتو وتطبيقاتو )بروتوبالست النبات عزلو 
  المنشورة الكترونيا 2018ممزمة بيولوجية الخمية العممي 

 

 العممية والندوات المؤتمرات
 The 1

st
 International Conference on Pure and Applied Science. Koya Univ 23-24 April 2018. 

 The 2
nd

 International Conference for Science and Arts. Babylon Univ 7-8 March 2018. 



 The 1
st
 International Conference of Genetic Engineering. Institute of Genetic Engineering and Biotechnology 

for Post Graduate studies. Baghdad Univ 23-24 Nove. 2011.  

 The 1
st
  Scientific Conference for Biological Science, Dept. of Biology, College of Education,  Mosul University, 

Iraq. 4-5 Sep. 2007. 

 The 9
th

 Arab congress of Plant Protection,  Arab Society for Plant Protection, Damascus, Syria, 19-23 Nov. 

2006. 

 The 2
nd

 National Conference for Biological Science, Al-Mustansiriyah University, Iraq, 25-26 Des. 2002. 

 The 2
nd

 Congress on Recent Technologies in Agriculture, Faculty of Agriculture, Cairo University, Egypt, 28-

30 Oct. 2002. 

 The 2
nd

 International Conference on Biological Sciences, Tanta University, Egypt, 27-28 April. 2002. 

 The 5
th

 Scientific Conference, College of Science, Al-Mustansiriyah University, Iraq, 23-24 Oct. 2001. 

 

 النشاطات العممية األخرى
  نهعهىو انصزفت كهيت انتزبيت –قسى عهىو انحيبة نكتببت انسيزة انذاتيت نطهبت انًزحهت انزابعت. انقبء يحبضزة في انذورة انتذريبيت – 

  . 2012جبيعت انًىصم. 

  2012قسى عهىو انحيبة  –عضى نجنت عهًيت في اننذوة انًىسىيت االتجبهبث انحذيثت في عهىو انحيبة. كهيت انتزبيت نهعهىو انصزفت. 

  قسى عهىو انحيبة  –ورشت انعًم انًىسىيت هنذست انتذريس انجبيعي انفعبل. كهيت انتزبيت نهعهىو انصزفت عضى نجنت تحضيزيت في

2012. 

 .انًشبركت في ورشت انعًم نهتعزيف ببنًىاقع االنكتزونيت انًتبحت نًنتسبي انجبيعت. كهيت انتزبيت نهعهىو انصزفت 

  . .2012جبيعت انًىصم.  –كهيت انتزبيت نهعهىو انصزفت –قسى عهىو انحيبة ورشت عًم حىل نظبو انًقزراث انذراسيت .  

  قسى عهىو  -انًشبركت في انذورة انتذريبيت في يببدئ تقبنبث انببيىنىجي انجزيئي. يختبز بحىث انىراثت انجزيئيت نهكبئنبث انحيت

 . 2013جبيعت انًىصم.  –كهيت انتزبيت  –انحيبة 

 2012جبيعت انًىصم.  –كهيت عهىو انبيئت وتقبنبتهب –ضيز انًحبنيم واجزاء انحسبببث انكيًيبئيتدورة تذريبيت في طزائق تح. 

  2012جبيعت انًىصم  -انًشبركت في دورة اإلسعبفبث األونيت انًقبيت في كهيت انتًزيض. 

  تذريبيت عهى تقبنت دورةELISA  جبيعت  –يبئيت انطبيت وانجزيئيت قسى تقنيبث االح -وتطبيقبتهب. يزكز بحىث انتقنيبث االحيبئيت

 .2002اننهزين. 

  30/2/2002نغبيت  1/7انًشبركت في انًًبرست انًيذانيت في دوائز انذونت خالل انعطهت انصيفيت ين. 

  وانحصىل عهى انًزكز االول. 2/3/1222نغبيت  27/2انًشبركت في دورة اإلسعبفبث األونيت انًقبيت نهفتزة ين 
 

 عضوية الجمعيات
 جمعية صيانة المصادر الوراثية 
 عضو نقابة االكاديميين العراقية 

 

 كتب الشكر
 1الوزير عدد من السيد  شكر وتقدير 
 2عدد  شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة 
  20شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة عدد 
  1التربية لمبنات عدد  شكر وتقدير من السيدة عميدة كمية 

 


