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Photochemical, antioxidant and antibacterial
activities of some extracts of water hyacinth
(Eichhornia crassipes) leaves
Chemopreventive effect of daidzein on renal
toxicity by targeting oxidative stress and
inflammation
Molecular Identification of Salmonella
typhimurium from Chicken, meat, and
Human by PCR
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شهادة مشاركة في الدورة المتخصصة في استخدامات
البريد االلكتروني Outlook
شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول
للهندسة الوراثية
المؤتمر العلمي الثالث والدولي االول لمعهد الهندسة
الوراثية بالهندسة الوراثية نرتقي نحو االفضل
المؤتمر الثاني لتنمية وتطوير الجاموس
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International Workshop on Principle in
Culture and Differentiation of Stem
Cellورشة عمل حول مبادئ زراعة وتميز الخاليا
الجذعية
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دورة طرائق التدريس ( التأهيل التربوي  170واللغة
العربية  )144جامعة بغداد
شهادة مشاركة في الندوة العلمية تقنيات البصمة
الوراثية في خدمة المجتمع
دورة comet assay
المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجية
دورة real time PCR
عضو في اللجنة الالمتحانية
ورشة العمل توظيف طرائق التعليم التفاعلي في رفع
مستوى التواصل بين المحاضر والمتلقي
دورة زراعة الخاليا الحيوانية
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Antibacterial activity of Ficus Carica L.
extract against six bacterial strains
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معهد الهندسة الوراثية

2011/11/24-23

وزارة الزراعة

2011/12/22

معهد الهندسة الوراثية
والتقنيات االحيائية في
طهران – ايران

-2012/2/25
2012/3/4

كلية الطب البيطري
التعليم المستمر  /هندسة
خوارزمي
مركز التطوير والتعليم
المستمر
معهد الهندسة الوراثية
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جامعة بغداد
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2013-1-10
2013/3/12
2015/5/7-3
2015/9/24-22
2016/1/14-10
للفتره 2016-2015
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معهد الهندسة الوراثية
جامعة بغداد
معهد الهندسة الوراثية
معهد الهندسة الوراثية
مركز بحوث التقنيات
االحيائية – جامعة النهرين
مركز بحوث التقنيات
االحيائية – جامعة النهرين
كلية الطب-جامعة بغداد
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معهد الهندسة الوراثية

2016/6/1
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 18والحصول على العديد من كتب الشكر والتقدير
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من رئيس الجامعة والمساعد العلمي والعميد
حضور العديد من الندوات المنعقدة داخل المعهد
وخارج المعهد وخارج الجامعة ايضا
تكليفي في العديد من اللجان
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تم تكليفي بالقيام بمهام ادارية في مكتب العميد للمدة من  2011-1-11ولغاية -9-20
2011
تم تكليفي بالعمل على متابعة وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية
اعتبارا من  2012-9-20ولغاية 2012-7-1
تم تكليفي بالعمل في وحدة الشؤون العلمية اعتبارا من  2012-11-1ولغاية -3-1
2013
تكليفي في اللجنة االمتحانية من  2015-5-1لغاية 2016-5-1
مديرة وحدة التأهيل والتوظيف اعتبارأ من  2015/7/1حتى االن.
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