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  بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  الســــــــــيـــرة الذاتيـــــــــــــــة
 د. اويس موفق حامد محمد سعيد الحسني

 ، قسم عموم الحياة ، كمية العموم ، جامعة الموصل ، العراق أستاذ مساعد
 

 1980/ 19/7 موصل ، العراق بتاريخ : الميالدمحل وتاريخ  -1
 الجنسية : عراقي

 مسممالديانة : 
 متزوج  الحالة االجتماعية : -2
  ثالثة:  عدد االطفال -3
 1/315/ 53دار :        4زقاق :         العربيحي الموصل /  العنوان : -4
 850305  : ارضي تمفون -5
 07702096361 موبايل : -6
  hassani@gmail.comowayes.al  : بريد الكترونيال -7
 :المؤهالت الدراسية -8

 :الشهادات .1
 .1992الدراسة االبتدائية: 
 .1995الدراسة المتوسطة: 

 .1998الدراسة اإلعدادية/الفرع العممي: 
 الشهادة العممية األولية: .2

 .عموم الحياةبكالوريوس عموم اختصاص 
 .2002/تموز/1تاريخ التخرج: 

 كمية العموم/قسم عموم الحياة/ ة الموصلجامعالعراق/جية منح الشيادة: 
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 الشهادة العممية العميا: .3
سنة / قسم عموم الحياة / كمية العموم / جامعة الموصل   فسمجة حيوان/  الحيوانعمم ماجستير  . أ

2005 . 
ــوان الرســالة: ــدهن وعــدد مــن  عن ــاريون وبيروكســدة ال ــارير االبــابة بعــدد مــن االورام الســرطانية فــي مســتوو الكموت ت

 لمتغيرات الكيموحيوية في مكونات الدما
 

 2013سنة / قسم عموم الحياة / كمية العموم / جامعة الموصل وراثة حيوان / الحيوانعمم  دكتوراه . ب
دراسة كيموحيوية ووراثية لالطفال حديثي الوالدة المصابين بالكالكتوسيميا من عنوان االطروحة : 

 في محافظة نينوى GALTجراء طفرات الجين 
  الخبرات االكاديمية : -9

 – 2006/  1/  19/ كمية العموم / جامعة الموصل لمفترة من  الحياةمدرس مساعد في قسم عموم *  
التاريخ ،  عمم الحيوان العممي،  العممي الحيوانفسمجة ساىم في تدريس مواضيع ،  2010/ 6/ 8

 الطبيعي العممي. البايولوجي الجزيئي العممي
الفسمجة ، ساىم في تدريس 18/3/2018ولحد  2010/ 6/  8لمفترة من قسم في نفس المدرس  * 

 .الحيوان العممي والبايولوجي الجزيئي العممي
ولحد االن، وساىم في تدريس عمم الخمية  18/3/2018* أستاذ مساعد في نفس القسم من تاريخ 

 راسات العمياوالبايولوجي الجزيئي لمد النظري والعممي عمم الوراثةالنظري والعممي، 
 

 المجان والجمعيات العممية : -10
 

 المجنة أو الجمعية نوع العضوية التاريخ

  لجان جرد االجيزة واالثاث اعضو  2006-2002

لجنة االستقبال والتشريفات في اليوبيل  عضوا 2013
 الذىبي لكمية العموم

 االجيزة في الكمية شراءلجنة  اعضو  2014
 عمار القسملجنة اعادة ا اعضو  2012

 لجنة جرد المواد الكيمياوية اعضو  2012
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لجنة وقائع المؤتمر العممي الثالث   اعضو  2019
 لمقسم 

المؤتمر العممي الثالث  استقباللجنة  عضوا 2019
 لمقسم

عضو المجنة الوزارية الخاصة  عضوا 2019
 بتصحيح االمتحان التقويمي

 المؤتمرات: -11
 العنوان ل انعقادهانوع المشاركة ومح التاريخ

22-23/4/2009 
 

 القاء بحث  بعنوان 
لممستخمص المائي لمشاي االخضر تاريرا معاكسا لمكرب التاكسدي في 

  السكري المستحدث بااللوكسان في الجرذان

المؤتمر العممي االول لعموم الحياة 
22-23/4/2009  

 تارير التدخين عمى بعض العنابر الرقيمة في الدم 2011
ؤتمر العممي الدوري الراني لمركز الم

 2011بحوث البيئة تشرين الراني 
 

2013 
Analysis of common mutation for GALT gene in 

newborns with galactosemia in Nineveh 
governorate 

المؤتمر العممي الدولي االول 
 لمتقنيات االحيائية التطبيقية

 2013/ تشرين االول /  30-31
ث التقنيات االحيائية / مركز بحو 

 جامعة النهرين / بغداد

2014 
لدو االطفال  GALTالكشف عن الطفرات التي تبيب الجين 

حديري الوالدة المبابين بالكالكنوسيميا في محافظة نينوو 
 RFLP-PCRباستخدام تقنية 

المؤتمر العممي االول لجامعة 
 كردستان العراق \جيهان 

223-
 مشارك 24/4/2018

مر الدولي لمعموم التطبيقية المؤت
 والنقية

 جامعة كويا/ كردستان العراق

المؤتمر العممي الرالث لقسم عموم  مشارك 22/11/2018
 الحياة

29-30/4/2019 

 باحث
Detection of AGT Gene Polymorphism in Patient 

with Hypertension in Mosul City 

 

المؤتمر الدولي الرابع لمعهد 
 جامعة بغداد \رارية الهندسة الو 
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 الندوات العممية -12
 العنوان نوع المشاركة ومحل انعقادها التاريخ

الندوة العممية الرانية بعنوان الكائنات الحية الداخمة الى العراق والمنعقدة  مشارك ورئيس المجنة المالية  2/5/2018
 / كمية العموم/ جامعة الموبلةفي قسم عموم الحيا

 مشارك 3/4/2019
الندوة العممية الرالرة بعنوان تطبيقات البايولوجي الجزيئي في عموم 

 / كمية العموم/ جامعة الموبلةالحياة  والمنعقدة في قسم عموم الحيا
 

 ندوة الكهرباء / كمية العموم/ جامعة الموبل مشارك 16/1/2019
 

 
 التدريب: -13
 2006التدريس  وصالحية دورة طرائق -1
 2006الحية التدريس اختبار ص -2
 2008دورة كفاءة الحاسبة لمترقية  -3
 2008دورة طرائق التدريس لمترقية العممية  -4
 2008ة التحنيط ر دو  -5
 2018دورة سالمة المغة العربية  -6
  2019-2014( 3مسؤول مختبر البحوث ) -7
 

 الدورات التي اقامها:
 1/10/2018-1ة / قسم عموم الحياة لمفتر المتسمل وتطبيقاته  PCRتقنية تفاعل الـ  -1
وتطبيقاتو / قسم عموم الحياة لمفترة  PCRدورة تدريبية متقدمة عن تقنية تفاعل البممرة المتسمسل  -2

10-14/2/2019 
 كتب الشكر : -41

 المناسبة رقم وتاريخ الكتاب الجهة

 اليوبيل الذهبي لكلية العلوم 45/1/8142في  8135 جامعة الموبل / كمية العموم / مكتب العميد

 8144\48\82الدوام في  41/4/8145في  888 جامعة الموبل / كمية العموم / مكتب العميد

 لجنة اعمار القسم 8145/  4/  45في  114 كمية العموم / مكتب العميدجامعة الموبل / 

 انجاح الفصل الدراسي االول 8145/  4/  85في  443 كمية العموم / مكتب رئيس القسمجامعة الموبل / 

 المؤتمر العلمي الثالث بقسم علومالحياة 81/4/8146في  4511 كمية العموم / مكتب العميدعة الموبل / جام

 لجنة استقبال المؤتمر 84/1/8146في  8434 كمية العموم / مكتب العميدجامعة الموبل / 
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 االمتحان التقويمي اللجنة الوزارية لتصحيح 8/4/8146في  2155 كمية العموم / مكتب العميدجامعة الموبل / 

 

 
 :  2018-2014بين المدة  المنشورة البحوث -15
 
مجمة )سكوباس، أجنبية، محمية(/  عنوان البحث التسمسل

أسماء المشاركين في البحث )مع  سنة النشر مؤتمر
 ذكر البمد لمباحث المشارك(

1  

الكشف عن الطفرات التي تبيب الجين 

GALT  لدو االطفال حديري الوالدة

لمبابين بالكالكنوسيميا في محافظة ا

 RFLP-PCRنينوو باستخدام تقنية 

 2014 المؤتمر العممي االول لجامعة جيهان
 د. اويس موفق حامد

 د. عقيل حسين العابي
 د. سعد غانم بالح

2 

Detection of the −1082 G/A 

promoter polymorphism of 

interleukin-10 gene by 

ARMS-PCR Technique 

among some Iraqi 

rheumatoid arthritis patients 
 

 2014 مجمة عموم الرافدين

 د. اويس موفق حامد
 عدنان فاضل العزاوي

وسن نزهان حسين             
 امامة موفق حامد

 د.عقيل حسين العابي

3 

AGT gene and ACE gene 

polymorphism and Their Association 

with Type 2 Diabetes in Nineveh 

Province 

 

المجمة الدولية لمعموم 
 والتكنموجيا

2014 

 د.اويس موفق  حامد
 محمود اسماعيل محمد

فاطمة حكمت شيت                
 امامة موفق حامد

4 

Detection of AGT Gene 

Polymorphism in Patient with 

Hypertension in Mosul City 

 

المجمة العراقية لمتقانات 
 الحيايتة

 د. اويس موفق حامد 2019

5 

Some biochemical markers and 

methylene tetrahydrofolate 

reductase gene polymorphism 

that association with different 

type of smoking 

 

The 2nd International 

Conference on 

Materials Engineering 

and Science 
 د. اويس موفق حامد 2019

6 Role of MTHFR C677T and  2019 د. اويس موفق حامد 
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MTRR A66G Genes 

Polymorphism With Thyroid 

Disorders  

 
 :االيفادات

 ايفاد الى جامعة بغداد / معيد اليندسة الوراثية لممشاركة كباحث في المؤتمر الدولي الرابع لممعيد -1
 

 :المناقشات
 م البيئة وتقاناتيا / جامعة الموصلعضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في كمية عمو  -1
 عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في كمية العموم / جامعة تكريت -2

 
 تقييم البحوث

 ( لممؤتمر العممي لقسم عموم الحياة2تم تقييم بحوث عدد )
 

 تقييم الرسائل واالطاريح
 تقييم رسالة ماجستير مقدمة من كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة تكريت

 
 االشراف عمى طمبة الدراسات العميا

 االشراف عمى الطالبة زىرة جاسم رمضان في قسم عموم الحياة  / كمية العموم 
 

 الكتب المؤلفة
 كتاب واحد بعنوان )الكالكتوسيميا الوراثية لدى االطفال حديثي الوالدة في العراق(

 
 نشر المحاضرات في الوقع االلكتروني لكمية العموم

 ضرات عمم بايولوجية الخمية وعمم الوراثةتم نشر محا


