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النشاطات العلمية
عشرون خمتربا علميا من مناشئ تركيةةتأسيس . 1

وأوروبيةةة وتات موااةةعات عاليةةة لكافةةة األقسةةام 

العلميةةة وأن خمتةةربات قسةة  علةةوم الكيميةةا  تات 

.من مادة التريسبا واملضادة للحوامض ( بينجات)

خمتةةةربات حب يةةةة متقدمةةةة ألحبةةةا  تأسةةةيس . 2

الدراسةةات العليةةا وههيزاةةا بةةاألتهزة امل تربيةةة 

املتقدمة م ة  الليةزا والنةانودروب وجمةاار ميجةي 

 , HPLC , FTIRاليابانية تو الرأس املتحةرك والة
UV-Visible spectrophotometer , LCR 

Meter , Furnace up to 1600 C إضةةافة

.للعديد من األتهزة العلمية الساندة 

ي خمترب الكليةة العلمةي املركةزي ليحتةوتأسيس . 3

على العديد من األتهزة امل تربية املتطةورة خلدمةة

املجتمةةةن مةةةن خةةةالل املكتةةةب الستشةةةاري للعلةةةوم 

اح ني التطبيقية وكذلك طلبة الدراسات العليةا والبة

.من خارج الكلية 

بيةةب بالسةةتيكي وحديقةةة نباتيةةة تابعةةةانشةةا  . 4

لقس  علوم احليةاة لالرةراا البح يةة يف  صة 

.عل  النبات لطلبة الدراسات األولية والعليا 

1000كافة تدريسةي الكليةة ملةا يقةارب مةن نشر . 5

حبةةث علمةةي ومنةةذ حصةةوهل  علةةى أول لقةةب علمةةي 

ولغايةةة ا ن يف جمةةالت حمليةةة وعربيةةة ودوليةةة 

راينة وتات معام  تأثري ويف جمالت تصدر مةن دور

و ISIوScopusنشةةةر عامليةةةة ومصةةةنعة ضةةةمن 

Thomson Reuters.

2الكليةةة علةةى بةةرا ات إختةةرا  عةةدد حصةةول . 6

لعالج اخلاليا السةرطانية يف الغةدة2016األوىل يف 

لدراسةةة 2017، وال انيةةة يف M-22اللبنيةةة لعةةأر 

تةةأثري قلويةةد مسةةت ل  مةةن نبةةات السةةبحب  علةةى 

.للعئران سرطان الكبد 

الكلية على املركز األول على اجلامعةة يفحصول . 7

عةةةدد البحةةةو  العلميةةةة املنشةةةورة خةةةارج العةةةراق 

.2014ومبجالت علمية عاملية راينة لعام 

مةةن تدريسةةيي الكليةةة عضةةوية يف ايئةةات لعةةدد . 8

التحريةةر واهليئةةات ااستشةةارية ملجةةالت علميةةة يف

.خمتلف اجلامعات العراقية 

مةن تدريسةيي الكليةة كتةب علميةة م لعةة لعدد . 9

ومترمجة وبعضها معتمةدة ككتةاب منهجةي أو كتةاب 

.علمي مساعد تدرس يف تامعات عاملية وحملية 

بتعةةا  العديةةد مةةن منتسةة  الكليةةة اكمةةال ا10

دراسةةةاا  العليةةةا ويف تامعةةةات عامليةةةة راةةةينة 

ا كالوايةةات املتحةةدة وبريطانيةةا واسةةتراليا واملانيةة

وفرنسةةا والصةةني وماليزيةةا وتركيةةا ورومانيةةا وعةةودة 

عةةدد مةةنه  واةة  يةة دون دوراةة  ا ن يف التةةدريس 

.واألحبا  

استقطاب الكليةة لعةدد مةن الكعةا ات العا ةدة . 11

ال ومنه  علما  عامليني يف جمال إختصااه  وااتص

.مستمر من آخرين يرربون باللتحاق بكليتنا 

حصول الكلية على املركز األول لنشر البحو  خارج العراق منوتج مل تربات الكلية احلدي ة
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عةةدد مةةن طلبةةة الدراسةةات العليةةا يف مشةةاركة . 12

م مترات دولية دخ  وخارج العراق وكذلك مشةاركة 

عدد من طلبة الدراسة األولية يف مة مترات حمليةة 

.داخ  العراق 

نةشةر حبةو  التة رج لبةعض طلبةة الكليةة يف. 13

جمالت علمية عاملية راينة وكةذلك حبةو  طلبةة 

.املاتستري يف جمالت عاملية تات معام  تأثري 

جمموعة مةن طلبةة قسة  علةوم احليةاة تكرمي . 14

بشهادة تقديرية ودر  الةويير 2013بيوم العل  عام 

حلصةةول حبةة ه  للت ةةرج املركةةز األول علةةى الكليةةة 

.واملركز ال الث على اجلامعات العراقية 

حصول تدريسيي على شهادة الدكتوراه من أمريكا

متيز الكلية حبصول عةدد مةن تدريسةييها علةى. 15

فمةةا فةةوق ( 7)قيمةةة (H-Index)معامةة  اةةرت  

.Scopusحبسب قواعد البيانات 
الكلية ثالثة م مترات علمية ومبشةاركةعقدت . 16

عةدد مةن التدريسةيني والبةاح ني وطلبةة الدراسةات 

العليةةا مةةن خمتلةةف اجلامعةةات العراقيةةة وكةةذلك 

مشةةاركتها يف مةة متر النةةانو تكنولةةوتي باجلامعةةة 

.2014التكنولوتية يف 

العشرات من الندوات العلميةة والةدورات اقامة . 17

وورش العمةةة  يف خمتلةةةف  صصةةةات الكليةةةة ويف 

.مواضين علمية خمتلعة 

الكلية ملة مترات مناقشةة حبةو   ةرجتنظي  . 18

طلبة املراح  الرابعة واختيار افض  ثالثةة حبةو 

.من ك   ص  

م متر مناقشة حبو   رج الطلبة أحد امل تربات احلدي ة يف الكلية

جمموعة من أتهزة خمترب الكلية املركزي

النشاطات العلمية



دكتوراهالشهادة

أستات مساعداللقب العلمي

1989تامعة املوا  شهادة البكلوريوس

2002تامعة بغداد شهادة املاتستري

2011تامعة بغداد شهادة الدكتوراه

علوم حياةااختصاص العام

عل  البيئةااختصاص الدقيق
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