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 :انًؼهٕيبد انشخصٛخ .1

 خُغبء سشٛذ يجٛذانججٕس٘:االعى انضالصٙ ٔانهمت

 9/11/1972:ربسٚخ انًٛالد

 ػشالٛخ: انجُغٛخ

 ػشثٛخ: انمٕيٛخ

يغهى : انذٚبَخ

دكزٕساِ  : انشٓبدح

          ػهٕو حٛبح: انزخصص انؼبو

رصُٛف َجبد                        : انزخصص انذلٛك

اعزبر يغبػذ : انذسجخ انؼهًٛخ

 dr.khansaa@nhm.uobaghdad.edu.iq&:  انجشٚذ االنكزشَٔٙ

mkansaa@yahoo.com 

 

 :انًؤْالد االكبدًٚٛخ- 2

 2002- 1999/ جبيؼخ ثغذاد/ اثٍ انٓٛضىانزشثٛخ / ػهٕو حٛبح/ ثكبنٕسٕٚط -1

 2005- 2002/ جبيؼخ ثغذاد/ انزشثٛخ اثٍ انٓٛضى/ صساػخ اَغجخ َجبرٛخ/ ػهٕو حٛبح/يبجغزٛش -2

 :ػُٕاٌ انشعبنخ

 phoenixدساعخ ثؼط يُظًبد انًُٕ ػهٗ ًَٕ انجشاػى االثطٛخ نُخهخ انزًش )

dactylifera L.ٙخبسط انجغى انح ) 
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 2016- 2012/ جبيؼخ ثغذاد/ انزشثٛخ اثٍ انٓٛضى/ ػهى انُجبد/ ػهٕو حٛبح/ دكزٕساِ -3

  يٍ انؼبئهخ انجمٕنٛخ .Astragalus Lدساعخ حٛبرٛخ نجؼط إَاع : ػُٕاٌ االغشٔحخ

                        فٙ انؼشاق

 

 :ػُٕاٌ انٕظٛفٛخ انحبنٛخ -3

 . ٔنحذ اال7/3/2017ٌسئٛظ لغى انُجبد ٔانجٛئخ فٙ انًشكض يٍ ربسٚخ 

 :انٕظبئف انغبثمخ-4

 الٕٚجذ

 

 :انزذسٚظ-5

2004يشحهخ صبَٛخ / يبدح انحٕٛاٌ / لغى ػهٕو انحٛبح / كهٛخ انزشثٛخ اثٍ انٓٛضى-1                 

2012يشحهخ صبَٛخ نهغُخ انذساعٛخ / ٔساصخ / لغى ػهى انُفظ / كهٛخ االداة - 2                  

 2017انًشحهخ انضبنضخ / رششٚح َجبد/ كهٛخ انؼهٕو/انجبيؼخ انًغزُصشٚخ-3                

 انًغبًْبد داخم انًشكض-6

 يشكضانًغبًْبد نهمغى أ نم

انزبسٚخ       انمغى  انًشكض  /انكهٛخانجبيؼخ  انؼُٕاٌ  

يشكض ثحٕس ٔ يزحف انزأسٚخ ثغذاد االششاف ػهٗ انًؼشت 

انطجٛؼٙ  

 ٔنحذ االٌ 2007      / 

 2013-2012      /          =  ثغذاد يمشس يجهظ يشكض  

 2016      / =  ثغذاد يغؤٔل ظًبٌ انجٕدح 

     انُجبد = ثغذاد سئٛظ لغى  

    ٔانجٛئخ         

 ٔنحذ االٌ 2017

 ٔنحذ االٌ  2017     / = ثغذاد ػعٕ يجهظ يشكض  

 ٔنحذ االٌ 2017    / = ثغذاد ػعٕ نجُخ ػهًٛخ 

 ٔنحذ االٌ 2017    / = ثغذاد ػعٕ يجهظ صُذٔق 

 ٔنحذ االٌ 2018    / = ثغذاد  سئٛظ نجُخ شطت
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 االثحبس-7

اعى انجحش اعى انًجهخ 

 In vitro propagation of Albizialebbeckthroughaxillarybud cultureابن انيٍخى نهؼهٌو انصشفت ًانتطبٍمٍت 

 Morphological and anatomicalstudy of Asphodelusmicrocarpusيتحف انتبسٌخ انطبٍؼً 

 .The study of someCharacteristics of PlantagolanceolataLكهٍت انتشبٍت -االستبر

 In vitro clonal propagation of Acacia senegalانجبيؼت انًستنصشٌت -يجهت كهٍت انتشبٍت

 Taxonomicalstudy of Populuseuphratica and Populusnigraleavesانجبيؼت انًستنصشٌت –كهٍت انؼهٌو 

Journal of 

Genetic and 

EnvironmentalResources 

Conservation 

Petioleanatomicalstudy for somespecies of Astragalus L. Sect. 

proselius ( fabaceaefamily) in Iraq 

 

ًلبئغ انًؤتًش انؼهًً انخبنً نًشكض 

االحٍبء انتشاث انؼهًً انؼشبً 

انؼاللت انٌحٍمت بٍن االسًبن ًاننببتبث 

اننذًة انؼهًٍت انؼبششة نًشكض االحٍبء 

انتشاث انؼهًً انؼشبً 

دساست انًظيش انخبسجً ًانتششٌحً نخالحت انٌاع ين انصفصبف 

يؤتًش انؼهًً انخبنج نجًؼٍت انًصبدس 

انٌساحٍت ًانبٍئٍت انؼشالٍت 

The morphological and anatomicalstudies of Crocus biflorus 

 In vitro propagation of Acacia farnesianaػهٌو انجبيؼت انًستنصشٌت 

 اننذًة انؼهًٍت انؼبششة نًشكض االحٍبء 

انتشاث انؼهًً انؼشبً      

 ػن طشٌك صساػت االنسجت اننببتٍت Citrus aurantiumاكخبس اننبسنج 

 

 

Journal of Biodiversity and 

Environmental Sciences 

(JBES)  

 

Morphological, anatomical and numerical taxonomy studies for 

some species of the fabaceae family  

 Morphological and chemicalstudies for threespecies of the يجهت انذساسبث انتشبٌٌت ًانؼهًٍت

genusEchinops L. (Compositae) in Iraq 

Journal of Biodiversity and 

Environmental Sciences 

(JBES) 

 

Taxonomical and ecological study for some species of 

ScutellariaL. (Labiatae family) in Iraq 
 

ADVANCES IN 

BIORESEARCH 

 

Morphological, chemical, the pollen grain by 

scanning electronmicroscopy (SEM) studies for the 

speciesTribulusterrestrisL. (Zygophyllaceae). 

 

        ين انؼبئهت انبمٌنٍت  .AstragalusLدساست تصنٍفٍت حٍبتٍت ألنٌاع يؼٍنت ين انجنس  اطشًحت فً كهٍت انتشبٍت ابن انيٍخى

Leguminosae فً انؼشاق 

 

International Journal of 

BotanyStudies 

Morphological, chemical, geographical and the studies of pollen grain 

by scanning electronmicroscopy (SEM) for the 

speciesLeucaenaleucocephala (Fabaceae )

International Journal of Geneticrelationships to five species of Acacia (Fabaceae) in Iraq using 
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 :انزذسط انٕظٛفٙ ٔانؼهًٙ -8

 

 

Biosciences | IJB|  PCR-Rapd Technique 

Advances in Bioresearch  

Geneticrelationships to tenspecies of Euphorbia 

(Euphorbiaceae) in Iraq using PCR-Rapd Technique 

 

Plant Archives 

 

SURVEY OF EXOTIC PLANT SPECIES IN IRAQ 

 

Plant Archives 

 

TAXONOMICAL STUDY FOR THE SPECIES VOLKAMERIA 

INERMIS 

L. (LAMIACEAE) 

انزبسٚخ انمغى انًشكض / انكهٛخانجبيؼخ انؼُٕاٌ انٕظٛفٙ 

يشكض ثحٕس ٔ يزحف ثغذاد يذسط يغبػذ 

انزأسٚخ انطجٛؼٙ 

 3/7/2007انُجبد ٔانجٛئخ 

يشكض ثحٕس ٔ يزحف ثغذاد يذسط  

انزأسٚخ انطجٛؼٙ 

 13/1/2013 انُجبد ٔانجٛئخ

يشكض ثحٕس ٔ يزحف ثغذاد أعزبر يغبػذ   

انزأسٚخ انطجٛؼٙ 

  30/6/2018 انُجبد ٔانجٛئخ

انغُخ  (يشبسكخ أ حعٕس)انُذٔاد ٔانًؤرًشاد ٔٔسشبد ػًم-9

 2010 الندوة العلمية العاشرة لمركز االحياء التراث العلمي العربي

 2010 انٌالغ انبٍئً الىٌاس انؼشاق

 2012 وقائع المؤتمر العلمي الثاني لمركز االحياء التراث العلمي العربي

 2012 سًكت انبهطً ً احشىب فً انبٍئت انؼشالٍت

 2012 اننذًة انؼهًٍت انخبنٍت نحًبٌت انتشاث انطبٍؼً فً انؼشاق

 2013 ندوة علم الحشرات الجنائي ودوره في الكشف عن الجريمة

 2013 القاء سمنر عن مشروع خطة بحث الدكتوراه

 2014 انتٌسغ انؼًشانً ً احشه ػهى انتشبس انحششاث ً انطٌٍس

 2015 مؤتمر العلمي الثالث لجمعية المصادر الوراثية والبيئية العراقية
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 :االخشٖ داخم انًشكض ٔخبسجّ-10

سفذ يؼشت يشكضَب ثؼُٛبد َجبرٛخ يٍ عفشاد نشًبل انؼشاق ٔانٕعػ ٔثؼط يُبغك انجُٕة 1-

 انُجبربد ثبالػزًبد ػهٗ انًفبرٛح انزصُٛفٛخ فٙ انًؼشت انكضٛش رشخٛص 2-

 اجشاء اعزجٛبَبد سا٘ نغشض رطٕٚش لبػخ انًؼشٔظبد ثصٕسح ػبيخ ٔلغى انُجبد ٔانجٛئخ 3-

ثصٕسح خبصخ 

 2016 دورة مدقق جودة داخلي

 2016 ندوة المتنزهات الجيولوجية المقترحة في العراق

 2016 ًالؼؼنبكببالسيهتانسٌداءفٍبنؼشاق

 2016 تشخٍصبنحششاتبنجنبئٍت

 2016 انتحٌل انتمنً فً انؼشض انبصشي نًتبحف انؼبنى

 2016 تشخٍص انزببة انًسببت نهتذًٌذ

 2016 نذًة افبث اننخٍم

 2016 صىشة اننٍم اضشاسىب ً سبم انتخهص ينيب

 2016 نذًة انًتنضىبث انجٌٍنٌجٍت فً نمببت انجٌٍنٌجٍٍن انؼشالٍٍن

 2017 التحديات البيئية الهوار جنوبي العراق

 2017 تذىٌستشبٍتاننحهفٍبنؼشاق

 2017 االنفجبس انسكبنً فً انحششاث

حًبٌت طبئش انفالينكٌ فً اىٌاسنب ً اىًٍتو فً انتنًٍت انبٍئٍت 

 انًستذايت
2017 

 2018 تأثير الجفاف المتوقع على التنوع النباتي في العراق

 2018 التنوع االحيائي والتوازن البيئي في العراق

 2018 نٌالم االيشاض ً سبم انسٍطشة ػهٍيب

 2020 معاييير الجودة في البحث العلمي

 2020 المسطحات المائية ثروة للتنوع االحيائي

(ورقيا او الكترونيا)كيفية مليء البيانات للعمل البحثي   2020 

 2020 المؤتمر الدولي للتراث الجيولوجي والسياحة الجيولوجية 
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 انًشبسكخ ثذٔسح انعًبٌ ٔانجٕدح فٙ كهٛخ غت االعُبٌ  4-

 سفذ انًؼشت انٕغُٙ فٙ يُطمخ اثٕ غشٚت ثؼُٛبد َجبرٛخ جًؼذ يٍ انًُبغك انشًبنٛخ نهمطش  5-

 انمٛبو ثغفشاد ػهًٛخ نًخزهف يُبغك انمطش نجًغ انؼُٛبد انُجبرٛخ  6-

 حعٕس َذٔاد ٔيؤرًشاد خبسط انًشكض ٔداخهّ  7-

. َشش انجحٕس فٙ يجالد ػبنًٛخ سصُّٛ خبسط انؼشاق- 8

رحذٚش ٔرطٕٚش لبػخ انًؼشٔظبد فٙ انًشكض -9

 رحذٚش يخزجش انُجبد ٔانجٛئخ ٔاػبدح رأْٛهّ- 10

 .رمذٚى االعزشبساد انؼهًٛخ نكم رذسٚغٙ ٔثبحضٙ جبيؼخ ثغذاد ٔانجبيؼبد أ انٕصاساد االخشٖ- 11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزكشٚى- 11

 كتب شكر، شهادات التقديربعض 

 
 السنةالجهه المانحة 

مركز احياء التراث العلمي شهادة تقديرية 
العربي 

2012 

 2014/12/30 في 1271وزير البيئة شكر وتقدير 

 2014مدير المركز شهادة تقديرية  

جمعية صيانة المصادر شهادة تقديرية 
الوراثية والبيئية العراقية 

2015 

 2017رئيس الجامعة شكر وتقدير 

مركز بحوث ومتحف  (ندوة)شهادة تقديرية
التاريخ الطبيعي 

2017 

مركز بحوث ومتحف شكر وتقدير 
التاريخ الطبيعي 

2017 

مركز بحوث ومتحف  (ندوة)شهادة تقديرية
التاريخ الطبيعي 

2018 

مركز بحوث ومتحف  شكر وتقدير 
التاريخ الطبيعي 

2019 
 

 

 2019 رئيس الجامعةشكر وتقدير 
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 :اْى انهجبٌ انؼهًٛخ ٔاالداسٚخ ٔانًغبًْبد داخم ٔخبسط انًشكض-12

انزبسٚخ  انمغى  انزشكٛم  انًٓبو

يشكض ثحٕس ٔيزحف انذنٛم انؼهًٙ نمبػخ انًؼشٔظبد 

انزبسٚخ انطجٛؼٙ 

 2010-2008انُجبد ٔانجٛئخ 

 2009/ = سئٛظ نجُخ انزؼهٛى انًغزًش 

 2009/ = ػعٕ نجُخ يزبثؼخ االكشبن 

 2011/ = ػعٕ نجُخ رحمٛمٛخ 

 2011/ = ػعٕ نجُخ جشد انًكزجخ 

 2012/ = ػعٕ اسرجبغ يغ انجبيؼخ 

ػعٕ نجُخ إداسح صُذٔق انزؼهٛى 

انؼبنٙ 

 ٔنحذ 2017/ = 

االٌ 

ػعٕ انهجُخ انًشكضٚخ نهًزمذيٍٛ 

ػهٗ االجبصاد انذساعٛخ 

 ٔنحذ 2017/ = 

االٌ 

ػعٕ نجُخ رحعٛشٚخ نُذٔح افبد 

انُخٛم 

 = /2017 

سئٛظ نجُخ انًٕلغ االنكزشَٔٙ 

نهًشكض   

 = /2018 

 2019/ = ػعٕ نجُخ رؼمٛذ 

 2019/ = ػعٕ نجُخ اعزالل 

 ٔنحذ 2018/ = يغؤٔنخ نجُخ انشطت 

االٌ 

سئٛظ نجُخ رحعٛشٚخ نُذٔح 

ربصٛش انجفبف انًزٕلغ ػهٗ )

 (انزُٕع انُجبرٙ فٙ انؼشاق

 = /2018 

كهٛخ انزشثٛخ ػعٕ نجُخ يُبلشخ 

جبيؼخ االَجبس /نهجُبد

 2019لغى ػهٕو انحٛبح 

سئٛظ نجُخ االػزًبدٚخ نهًجالد 

انؼهًٛخ 

يشكض ثحٕس ٔيزحف 

انزبسٚخ انطجٛؼٙ 

 /2019-2020 

ػعٕ نجُخ انخبصخ ثبنًُٓذعٍٛٛ 

انضساػٍٛٛ 

يشكض ثحٕس ٔيزحف 

انزبسٚخ انطجٛؼٙ 

 /2020 

انجبيؼخ /كهٛخ انزشثٛخػعٕ نجُخ يُبلشخ 

انؼشالٛخ 

 2020لغى ػهٕو انحٛبح 
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جبيؼخ /كهٛخ انؼهٕوسئٛظ نجُخ يُبلشخ خطخ ثحش 

ثغذاد 

 2020لغى ػهٕو انحٛبح 


