السيرة الذاتية والعممية

ربيع حازم محمد جاسم السنجري
دكتوراه  ،مدرس

قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق

المعمومات الشخصية
 االسم

ربيع حازم محمد جاسم السنجري

 المواليد

1979-03-24

 مكان الوالدة

الموصل – العراق

 الجنس

ذكر

 الجنسية

عراقي

 الحالة الزوجية

متزوج

 عدد األطفال

اليوجد

الجوال
 رقم الهاتف ّ

009647518096672 - 009647703872747

المعمومات األكاديمية
 المقب العممي

مدرس

 القسم العممي

قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،جامعة الموصل

 التخصص العام

عموم حياة فسمجة حيوان

 التخصص الدقيق

اجنة

 البريد األلكتروني

dr.rabeeahm@uomosul.edu.iq

 بوابة البحث العممي

https://www.researchgate.net/profile/Rabei_Mohammed

 الباحث العممي

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=N3SAwqAAAAA

ORCID 

0000-0002-7757-8068

J

التحصيل الدراسي
التخصص

الشهادة

السنة

 دكتوراه

2017

Animal physiology-

 ماجستير

2004

عموم حياة – اجنة

كمية التربية  ،جامعة الموصل ،العراق

 بكالوريوس

2001

عموم حياة

كمية التربية  ،جامعة الموصل ،العراق

molecular embryology

الجهة المانحة
School of bioscience

Nottingham university
United Kingdom

األلقاب العممية
 مدرس مساعد

2006

 مدرس

2017

الخبرات العممية واإلدارية
 عضو هيئة تدريس

2020 -2006

قسم عموم الحياة  -كمية التربية لمعوم الصرفة -جامعة الموصل

 محاضر

2017 -2012

جامعة نوتنغهام – كمية العموم – بريطانيا

 مسؤول النشاطات

 -2019مستمر

قسم عموم الحياة  -كمية التربية لمعوم الصرفة -جامعة الموصل

 عضو الحاضنة

 -2020مستمر

قسم عموم الحياة  -كمية التربية لمعوم الصرفة -جامعة الموصل

 عضو لجنة استيراد

 -2018مستمر

قسم عموم الحياة  -كمية التربية لمعوم الصرفة -جامعة الموصل

 عضو لجنة ارشاد

 -2018مستمر

قسم عموم الحياة  -كمية التربية لمعوم الصرفة -جامعة الموصل

2019 -2018

كمية التربية لمعموم الصرفة – جامعة الموصل

 عضو لجنة امتحانية 2020-2018

الطالبية

التكنولوجية

االجهزة

طمبة المرحمة االولى

 العمل في مجمة
التربية والعمم

قسم عموم الحياة  -كمية التربية لمعوم الصرفة -جامعة الموصل

 رئيس لجنة
امتحانية

0202-0202

قسم عموم الحياة  -كمية التربية لمعوم الصرفة -جامعة الموصل

األنشطة التدريسية
 االحياء النظري ،المرحمة االولى  ،قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعوم الصرفة – جامعة الموصل

 االنسجة العممي ،المرحمة الثانية  ،قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعوم الصرفة – جامعة الموصل
 االجنة العممي ،المرحمة الثانية  ،قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعوم الصرفة – جامعة الموصل

 االجنة النظري ،المرحمة الثانية  ،قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعوم الصرفة – جامعة الموصل

 البايولوجي الجزيئي بالمغة االنكميزية – طمبة الدراسات العميا -قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعوم الصرفة
 القاء محاضرات في خدمة المجتمع بالتعاون بين وزراة التعميم العالي والبحث العممي و وزارة اتربية

اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 -1طالبة (بنان عبدالمحسن) 2021-2019

 الماجستير

اليوجد

 الدكتوراه

البحوث المنشورة
 Expression of myogenic regulatory factors in chicken embryos during somite and limb
)development (2015

Gi Fay Mok, Rabeea Hazim Mohammed and Dylan Sweetman

 Grafting of Beads into Developing Chicken Embryo Limbs to Identify Signal
)Transduction Pathways Affecting Gene Expression (2016

Rabeea H. Mohammed1, Dylan Sweetman1

) Effects of insulin like growth factors on early embryonic chick limb myogenesis (2017
Rabeea Hazim Mohammed¤a, Helen Anderton, John Michael Brameld³*,
Dylan Sweetman¤b³

 Ganoderma Lucidum Attenuates And Prevents Ccl4-Induced Hepatic And Renal Damage
)In Sprague – Dawley Rats (2020

Banan R. Dabdoub1, Rabeea Hazim Mohammed 2 and Haitham L. Abdulhadi 3



الكتب المؤلفة
 كتاب 1
 كتاب 2

تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر

المؤتمرات والندوات العممية
 مؤتمر ،مكان االنعقاد ،السنة

 مؤتمر قسم عموم الحياة االول  / 2008 /كمية التربية لمعموم الصرفة  /جامعة الموصل  /الموصل  /العراق
 المشاركة في مؤتمر يوم عراقي  / 2014 /لندن – بريطانيا

 حضور المؤتمر الموسمي لمجمعية البريطانية لعموم الحياة  2014/04 /30-29بريطانيا
 المشاركة في مؤتمر جامعة ليدز  2014بريطانيا

 حضور مؤتمر خصوبة االبقار الموسمي  /جامعة نوتنغهام  – 2014 /06 /23بريطانيا
 حضور المؤتمر الموسمي لمغذاء – جامعة نوتنغهام  –2014 /06 / 25-24بريطانيا
 المشاركة في مؤتمر الجمعية البريطانية لتطور االحياء  –2014 /09 /3-1بريطانيا
 مؤتمر االول لمجنة العميا لتطوير التعميم  2015 /05 /29لندن-بريطانيا

 حضور مؤتمر خصوبة االبقار الموسمي  /جامعة نوتنغهام  – 2015 /06 /22بريطانيا
 حضور المؤتمر الموسمي لمغذاء – جامعة نوتنغهام  – 2015/06 / 24-23بريطانيا

 حضور المؤتمر الدولي تطبيقات العموم الصرفة  2018/04 /24-23جامعة كويا – اربيل

 حضور مؤتمر العممي الثالث لعموم الحياة –  – 2018/11 /22-21كمية العموم  /جامعة الموصل – العراق

 عضو لجنة االستقبال االلكتروني في المؤتمر الدولي االول – القطري الثالث قسم عموم الحياة -جامعة الموصل

الندوات وورشات العمل :
 المشاركة كمحاضر في الندوة االولى لطمبة الدكتوراه

 المشاركة كمحاضر في الندوة الثانية لطمبة الدكتوراه
 المشاركة كمحاضر في الندوة الثالثة لطمبة الدكتوراه

نيسان  2013-جامعة نوتنغهام –بريطانيا

نيسان  2014-جامعة نوتنغهام –بريطانيا

نيسان  2015-جامعة نوتنغهام –بريطانيا

 المشاركة في ندوة العمل االكاديمي – الحقوق والواجبات رؤية نقابية – نقابة االكاديميين العراقيين – الموصل
 2018 /05 /09الموصل -العراق

 المشاركة في ورشة العمل (هندسة التدريس الجامعي)

 - 2019/03/25جامعة الموصل

 المشاركة في ندوة االفاق المستقبمية في مجال عموم الحياة  – 2019 /04/17جامعة الموصل

 المشاركة في ورشة العمل (الترقيات العممية في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعميم) كمية التربية
االساسية – جامعة الموصل  2019 /03/31بالتعاون مع مركز نون لمبحوث والدراسات المتخصصة.



النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية

 طريقة عمل البوستر باستخدام power-point
 دورة تطويرية في استخدام نظام االكسل

 دورة تطويرية في تعمم الكتابة االكاديمية

 دورة تطويرية في مهارات تقديم المحاضرات
 دورة تطويرية في استخدام الوورد المتقدم

 دورة المجهر االلكتروني كمية العموم – قسم الفيزياء

 / 2013-02-13نوتنغهام  /بريطانيا

 / 2013 / 05/22نوتنغهام  /بريطانيا

 / 2013 / 07 /01نوتنغهام  /بريطانيا

 / 2013 /07 /5نوتنغهام  /بريطانيا

 /2013 /07 /10نوتنغهام  /بريطانيا

 –2018/03 /26-25جامعة الموصل

 المشاركة كمحاضر في دورة التعميم المستمر لمدرسي الكيمياء فيزياء واالحياء  2019/10/10-6كمية
الهندسة -جامعة الموصل

 المشاركة في دورة (الية تقييم االداء الكترونيا في الكميات لمعام الدراسي  2019-2018والمقامة من /21-20
 2019/10جامعة الموصل

 المشاركة في دورة (كيفية االستفادة من نشر البحوث العممية)

 2019/10/31-30جامعة الموصل

 المشاركة في دورة (طرق جمع العينات والفحوصات الفسمجية لمدم والسائل المنوي في الدواجن 2019/11 /5-4
كمية الطب البيطري – جامعة الموصل

 المشاركة في دورة طرق تحضير المقاطع النسجية وتموينها بالصبغ الروتينية والصبغات االخرى -11
 2019/11/12جامعة الموصل

 المشاركة كمحاضر في دورة اليات كتابة البحث العممي مابعد التخرج  2019/12/08جامعة الموصل

 المشاركة كمحاضر في دورة المفاهيم االساسية في عمم االحياء الجزيئي  2019/12/26-22كمية الزراعة –
جامعة الموصل 2020/01/05

 المشاركة في الدورة التدريبية (عموم الحياة لمحياة)  2020/01/8-9جامعة الموصل
 الدورات التأهيمية

 دورة تأهيمية حول المعموماتية الحياتية  / 2015 / 03 /20-19-18 /نوتنغهام  /بريطانيا
 دورة سالمة المغة العربية  2018 /11/10-4 /كمية التربية لمبنات  /جامعة الموصل
 دورة في استخدام / research gate

 المشاركة كمحاضر في الدورة التاهيمية لطمبة المرحمة الرابعة في كتابة السيرة الذاتية والخطاب التعريفي 03/14
و  2019 / 03/28قسم عموم الحياة – كمية التربية لمعموم الصرفة – جامعة الموصل

 اعداد دورة االسعافات االولية والسالمة المختبرية 2021

عضوية الجمعيات
 عضو مشارك في الجمعية البريطانية لتطور االحياء  2017-2013بريطانيا
 عضو الجمعية البريطانية لعموم الحياة  2014بريطانيا
 عضو نقابة االكادميين  – 2019العراق

كتب الشكر والتقدير
 منذ  2011 – 2006لدي ( )9كتب شكر وتقدير مقدم من عميد كمية التربية

 شهادة تقديرية مقدمة من قبل الممحقية الثقافية العراقية – لندن – بريطانيا 2014/02/28
 شكر وتقدير /رئيس جامعة الموصل
 شكر وتقدير  /رئيس جامعة الموصل

2018/05/29

2018 /12/31

 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

2018 /06/07

 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

2018 /07/04

 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمعموم الصرفة
 شكر وتقدير  /رئيس جامعة زاخو

 شكر وتقدير  /رئيس جامعة دهوك

 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

2018/06/27

2018 /09 /26

2018 /09 /26
2019 /08/07

 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

2019/11/05

 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

2019/12/19

 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمعموم الصرفة
 شكر وتقدير  /عميد كمية التربية لمبنات


شكر وتقدير السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شكر وتقدير السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

2019 /11 /06

2020/01/09

2021-08-16
2021

