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  mohenned.hemza@mu.edu.iqأو  mohennedalbdeary@gmail.comعنوان البرید اإللكتروني:  

 ماوة، محافظة المثنى، العراق.  السكني، المنطقة اإلیطالیة، الس حمجمع ألدو  30العنوان: 

 تعلیم 

 دكتوراه في الدكتوراه  

 : مناعة الطفیلیات.  تصاصاالخ

 المدرسة: علوم الحیاة في جامعة لیستر، موقع المدرسة: لیستر، المملكة المتحدة  

 كتور نیكوالس لینش، البروفیسور الدكتور أندرو توبن والبروفیسور الدكتور فیلھلم شوابل  المشرفون على األبحاث: الد

 عنوان األطروحة: "استخدام البروتینات التنظیمیة المكملة المؤتلفة لتعزیز قتل البالزمودیوم فالسیباروم"  

 م. س.  

   2008درجة المنطقة: علم األوبئة الطفیلیة، السنة:  

یلیات، كلیة الطب البیطري، جامعة بغداد، موقع المدرسة: بغداد، العراق، مستشار أبحاث: األستاذة  المدرسة: قسم الطف
 علیاء یوسف یعقوب  

 ب. س.  

   2004-2003درجة المنطقة: درجة البكالوریوس في الطب البیطري والجراحة، السنة:  

 ادسیة، العراق  : الطب البیطري، جامعة القادسیة، الموقع المدرسي: محافظة القالكلیة

 تجربة  

 حتى اآلن   2019المنصب الحالي/ العنوان: رئیس قسم الطفیلیات وعلم األحیاء الدقیقة مایو/

مكان العمل الحالي في جامعة المثنى/ العراق، كرئیس لقسم علم األحیاء المجھریة والطفیلیات في كلیة الطب البیطري  
 والجراحة.  

   2018- 2015العنوان: طالب دكتوراه ینایر/

،  ELISAقایسات، ، االستنساخ، التعبیر البروتیني، تنقیة، تكملة المPCRالعمل في المختبر البیولوجي مع التقنیات التالیة:  
 ، تحلیل الھیمول، النمو الطفیلي.  FPLCالمقایسات ملزمة، 

   2013إلى سبتمبر/أیلول  2008المنصب/اللقب السابق: محاضر جامعي من أبریل/نیسان  

 المكان: جامعة المثنى، مكان المكان: محافظة المثنى، العراق  

الرابعة الجامعیة من قسم البیولوجیا من كلیة العلوم  وصف الخبرة: تدریس الطالب الجامعیین، ویشرف طالب السنة 
والطب البیطري الطالب، والعدید من األوراق البحثیة المنشورة في مجال الطفیلیات، والحضور والمشاركة في مختلف  

   2المؤتمرات وورش العمل. االسم: محسن السعداوي 

 

 مصادر التمویل/ المنح الممنوحة  

   2018إلى یولیو  2013ر التعلیم في اللجنة العلیا) لدراسة الدكتوراه ابتداء من سبتمبر العراقیة (تطوی  HCEDمنحة 

 الخبرة اإلشرافیة  



أشرف مباشرة على العدید من طالب البكالوریوس (مشاریع السنة الرابعة) من قسم البیولوجیا وطالب الطب البیطري في  
 جامعة المثنى / العراق.  

 جتمع المھني خدمة التوعیة المھنیة والم

) (بما في ذلك تنظیم  2016، لیستر  2016، لندن 2015حضور اجتماعات مختلفة تكمل المملكة المتحدة في (كامبریدج  
 المؤتمرات، رئاسة الدورة) والمؤتمرات األوروبیة في الیونان وألمانیا. مكان سنة التوعیة أو نوع الخدمة  

 

 لیستر، المملكة المتحدة   2017مارس   29-27ي جامعة لیستر  المؤتمر السنوي التاسع للدراسات العلیا ف 1

 

 كینغز كولیدج لندن   2017أبریل  7-  6تكملة للممارسین: إدارة أمراض الكلى  2

 الحرم الجامعي الرجل  

 ھنرییت رافائیل ھاوس.  

 

  2017مایو   31ى  إل 29الثالث عشر: علم األحیاء وعلم األمراض لطفیلي المالریا من   EMBL: BioMalParمؤتمر  3
EMBL  ھایدلبرغ، ألمانیا 

 

 24tالعالجات  المؤتمر الدولي العاشر الرابع بشأن االستكمال 

 


