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  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية                            
 :المعلومات الشخصية

 داود : عصام حامد حميد الرباعي االسم
 بعقوبة - 25/4/1971: تاريخ ومكان الوالدة

 : عراقية الجنسية
 : متزوج الحالة االجتماعية
 حياة واالحياء المجهريةقسم علوم ال –كلية العلوم  –: جامعة ديالى  مكان العمل الحالي

 : مدرس اللقب العلمي
 بعقوبة -ديالى محافظة:  العنوان الحالي

 07901595603:  موبايل
 bioesam@sciences.uodiyala.edu.iq:  بريد االلكتروني

      bioesam@yahoo.com 
 

 :المؤهالت العلمية

 زراعية/كلية الزراعة/جامعة بغدادبكالوريوس علوم  1994
 /كلية العلوم/جامعة بغدادإحيائيةماجستير علوم تقنيات  2003

 :عنوان رسالة الماجستير

 " Streptococcus pyogenesالمنتج من بكتريا  Streptodornase إنزيمراسة كيموحيوية على " د
 

 :التدرج الوظيفي

 2006-2005و  2005-2004ية التربية/جامعة ديالى للعامين الدراسيين محاضر في قسم علوم الحياة/كل. 

  العلوم/جامعة ديالى.المجهرية/كلية  واألحياءمدرس مساعد بقسم علوم الحياة 
  2007-2006/كلية العلوم/جامعة ديالى المجهرية واألحياءمقرر قسم علوم الحياة 
 2010 -2007وم/جامعة ديالى المجهرية/كلية العل واألحياءقسم علوم الحياة  رئيس. 

  2011 -2010علوم الحياة واألحياء المجهرية/كلية العلوم/جامعة ديالى مقرر قسم. 
 

 :الخبرات التدريسية

  المرحلة الرابعةمادة التقنية الحيوية والهندسة الوراثيةالمقرر النظري والعملي لتدريس/. 
  المرحلة الرابعةالمجهرية األحياء مادة البيولوجي الجزيئي ووراثةالمقرر العملي لتدريس/. 
  المرحلة الرابعةاألنزيماتمادة المقرر النظري والعملي لتدريس/. 
  المرحلة الرابعةمادة المضادات الحياتيةالمقرر العملي لتدريس/. 

 

 :ث العلميةالبحو

لشايفوئيدد (. دراسة مدد  اتشادار حمد  ا2008فرحان، عباس عبود، خضير، محمد خليفة و حميد، عصام حامد ) (1

 .157-151(: 27المفرق والمعلمين والكاطون. مجلة ديال . العدد ) أحياءلد  سكنة 

(. حمد  البروسدي ) )حمد  مال دة( 2008فرحان، عباس عبود، خضير، محمد خليفدة و حميدد، عصدام حامدد ) (2

 .281-275(: 32وعوامل اتشاارها بين سكان مناطق المفرق والمعلمين والكاطون. مجلة الفشح. العدد )

الحساسية الدوائية للبكشريا المعزولدة (. 2010محمد خليفة و حميد، عصام حامد ) خضير، ،محمد ، ماجدمحمود  (3

: 42من مرض  الشهاب االذن الوس   مع دراسة عوامل اتشقال المرض في محافظة ديال . مجلة ديال . المجلدد 

304-313. 

(. عزل بكشريا مقاومة للفورمالديهايد من 2011ام حامد )كاطع، ايمان هندي، ال ائي، هادي رحمن، حميد، عص (4

 .21-12،ص  4، العدد  7المجلد  .مجلة ديال  للعلوم الصرفة .مجلة ديال  للعلوم الصرفةتماذج بيئية مخشلفة. 

.  Staphylococcus spp. EH69مدن العزلدة المحليدة  Nuclease. عزل أتدزي  (2011حميد، عصام حامد ) (5

 .25-11، ص  1العدد،  8المجلدوم الصرفة. مجلة ديال  للعل

 إلتشداجتعيدين الظدروا المىلد   (.2012عبدد الحميدد، عليداء معدن، حميدد، عصدام حامدد ) مسل ، ساهرة تصدي،، (6

 .7، العدد 23مجلة علوم المسشنصرية. المجلد  المعزولة من الشربة .Bacillus spمن بكشريا  Alginase أتزي 
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 :المشاركة في اللجان
 المجهرية/كلية العلوم/جامعة ديالى. واألحياءعضو اللجنة االمتحانية في قسم علوم الحياة رئيس و 

 ة العلوم/جامعة ديالى.عضو اللجنة االمتحانية المركزية في كلي 

  لجنة المشتريات في كلية العلوم/جامعة ديالى.رئيس وعضو 

  المجهرية/كلية العلوم/جامعة ديالى. واألحياءاللجنة العلمية في قسم علوم الحياة رئيس وعضو 

  المجهرية/كلية العلوم/جامعة ديالى. واألحياءلجنة المقاصة العلمية في قسم علوم الحياة رئيس وعضو 

 ضو في لجنة المواد الكيمياوية والبيولوجية والمشعة السامة في كلية العلوم/جامعة ديالى.ع 

 في كلية العلوم/جامعة ديالى. العام عضو في لجنة الجرد 

 .عضو في لجنة انضباط الطلبة في كلية العلوم/جامعة ديالى 

 .عضو في لجنة حرق الدفاتر االمتحانية في كلية العلوم/جامعة ديالى 

 لكلية العلوم/جامعة ديالى. األولس لجنة التشريفات في المؤتمر العلمي رئي 

  19/3/2011عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم . 

  19/3/2011عضو لجنة االستقبال للمؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم . 

 سة.عضو اللجنة االستشارية للمركز الثقافي للجامعة/كلية الهند 

 في قسم علوم الحياة واألحياء المجهرية/كلية العلوم/جامعة ديالى. عضو لجنة حرق الدفاتر االمتحانية 

  2013-2012عضو اللجنة االمتحانية للعام الدراسي. 
 

 :كتب الشكر والتقدير

 المناسبة الجهة المانحة التاريخ رقم الكتاب ت

 عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 17/11/2007 733 1
المواظبة على الدوام والحرص الشديد على أداء المهام اإلدارية رغم 

 .2006/2007الظروف األمنية الصعبة للعام الدراسي 

 2007 – 2006إنجاح االمتحانات النهائية للعام الدراسي  رئيس جامعة ديالى 3/12/2007 8173 2

 عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 29/1/2008 104 3
 إنجاح االمتحانات النهائية للفصل األول

 2008 – 2007للعام الدراسي  

 جهود اعضاء مجلس الكلية عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 7/6/2008 889 4

 تعزيز المسيرة العلمية للطلبة في ظروف المحافظة القاهرة عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 1/8/2008 1333 5

 جامعة ديالىرئيس  27/9/2008 9669 6
 إنجاح االمتحانات النهائية للدور الثاني

 2008 – 2007للعام الدراسي 

 4/11/2008 3204ج ت/ 7
رئيس جهاز اإلشراف والتقويم العلمي في 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في تحدي الصعاب  2007/2008الجهود المبذولة خالل العام الدراسي 
 بات األمنية.واستمرار الدراسة رغم العق

 زيارة السيد وزير التعليم العالي المحترم للجامعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 19/1/2009 1523 8

 2009 – 2008إنجاح االمتحانات النهائية للعام الدراسي  رئيس جامعة ديالى 27/7/2009 8458 9

 عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 12/8/2009 1484 10
 في يوم الجامعة ضمن رؤساء األقسام المتميزين تكريمنا

 في كليات الجامعة.

 انجاز اعمال المؤتمر العلمي االول للكلية عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 24/12/2009 2412 11

 انجاز االعمال الموكلة في رئاسة القسم رئيس جامعة ديالى 28/2/2010 2969 12

 ادامة عمل قسم علوم الحياة م/جامعة ديالىعميد كلية العلو 3/3/2010 692 13

 انجاز االعمال الموكلة عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 3/5/2010 1292 14

 اللجان االمتحانية رئيس جامعة ديالى 30/11/2010 17466 15

 التفاني في أداء الواجبات الموكلة إلينا عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 23/12/2010 3261 16

 قسم علوم الحياةفي  إضافية تأداء واجبا عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 23/12/2010 3261 17

 عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 7/3/2011 484 18
 الجهود المبذولة في إنجاز اإلحصاء الجامعي

 2011-2010للعام الدراسي  

 في خدمة الحركة العلمية في قسم علوم الحياة ميزةالمتالجهود  عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 30/11/2011 2794 19

 خالل فترة التكليف بمقررية قسم علوم الحياة المتميزةالجهود  رئيس جامعة ديالى 12/12/2011 17933 20

 لقسم علوم الحياة األولىالندوة العلمية  أعمالالمشاركة في  عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 26/3/2012 855 21
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 الندوة العلمية "مشاكل بيئية معاصرة" إقامةالجهود المبذولة في  عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 20/5/2012 1481 22

 الندوة العلمية "مشاكل بيئية معاصرة" إقامةالجهود المبذولة في  رئيس جامعة ديالى 22/5/2012 7902 23

 المؤتمر العلمي الثالث للكلية ةإقامالجهود المبذولة في  رئيس جامعة ديالى 11/6/2012 9014 24

 مجلة الكلية أعمالالجهود المبذولة في انجاز بعض  عميد كلية العلوم/جامعة ديالى 5/7/2012 1936 25

 

 العلمية: والندوات المشاركة في المؤتمرات
اء العلمؤؤؤ إبؤؤؤدا تحؤؤؤت رؤؤؤعار   16/11/2009المنعقؤؤؤد فؤؤؤي  المؤؤؤرتمر العلمؤؤؤي األول لكليؤؤؤة العلوم/جامعؤؤؤة ديؤؤؤالى .1

 .في بناء العراق( وإسهامهم
تحت رعار  بالبحث العلمي والتقانة المعاصرة  11/12/2009لجامعة ديالى المنعقد في  األولالمرتمر العلمي  .2

 نرسم مستقبلنا(.
بؤالعلم يؤنها العؤراق تحؤت رؤعار   19/3/2011لكلية العلوم/جامعة ديالى المنعقؤد فؤي  الثانيالمرتمر العلمي  .3

 (.من جديد

 .2011يار آ 4-3ر الوطني األول للبحوث الزراعية لكلية الزراعة/جامعة ديالى للفترة المرتم .4

نستننض كلتاكطاقاتتا كتحؤت رؤعار   6/5/2012لكلية العلوم/جامعة ديالى المنعقؤد فؤي  لثالمرتمر العلمي الثا .5
 (.بناءكبلدناكطاعزيز إعادة طاعلميةكفي

 . 14/3/2012ي كلية العلوم/قسم علوم الحياة بتاريخ ف أقيمتندوة بعنوان  مراكل بيئية معاصرة( التي  .6
في كلية العلوم/قسم علوم الحياة بتاريخ  أقيمتالبيئية( التي  وتأثيراتهاندوة بعنوان  النباتات السامة  .7

12/12/2012 . 
 

 لمرحلة الرابعة:لتخرج العلى بحوث  اإلشراف
 على بعض المسببات البكتيرية المرضية. Eucalyptusتاثير المستخلص النباتي المائي الوراق نبات    2008-2009

 .المعزولة محليا .Bacillus spمن بكتريا  α-amylaseدراسة بعض ظروف إنتاج إنزيم    2009-2010

 . Staphylococcus spp. EH69من العزلة المحلية   Nucleaseعزل انزيم    2010-2011

 . Staphylococcus aureus EH69من العزلة المحلية    Nuclease إلنتاج األمثلدراسة الوسط    2011-2012

 
 :وورش العمل المشاركة في الدورات العلمية

  المراركة في دورة كروماتوغرافيا السؤائل عؤالي األداءchromatography liquid performance-High 
 .25/2/2011لغاية  20/2/2011التي أقيمت في كلية الطب/جامعة النهرين للفترة من 

  المراركة فؤي وررؤة العمؤل التؤي اقيمؤت فؤي جامعؤة السؤليمانية مؤن قبؤل رؤركةPHYWE  19-18للفتؤرة مؤن 
 .2010حزيران لسنة 

 

 :الخبرة في مجال الحاسوب

 سب واالتشرتيتالدولية للحا اهادةال IC3 Internet and Computing Core Certification- . 

 األول عل  الدورة( (48)الدورة  شرتيت/جامعة ديال شهادة كفاءة الحاسوب من مركز الحاسبة واالت(. 

 

 الجمعيات والنقابات:

  مين العراقية.المعل تقابةعضو 

 .عضو تقابة المهندسين الزراعيين العراقية 

 

 اللغة:

 .العربية 

 ( االتكليزيةITP-TOEFL) (IELTS.) 


