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 االكاديمية السيزة الذاتية

 ( سهاد ياسين جاسم العلواني)

 

 

 

 

 

 

         .                    سهاد ياسين جاسم العلواني:  االســــــــــــم 

  1975 / 6 / 16 : تارٌخ المٌـالد 

 متزوجة ،  :الحالة الزوجٌة 

     (3 )عدد االوالد   :عـــــدد األوالد  

  مسلم: الدٌـــــــــــانة   

الفسلجت الحيوانيت     /علن الحيواى : الخخصص الذقيق,  علوم الحيبة: العبم:  العام والذقيق  التـخـصــص

   جبهعت بغذاد/ هركس بحود وهخحف الخبريخ الطبيعي /حذريسيت في قسن الحشراث والالفقريبث: الىظيفــــــه

      هذرش :الذرجة العلمية 

  .لحذ االن  جبهعت بغذاد/ هركس بحود وهخحف الخبريخ الطبيعي  / :  عنىان العمل
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               لحذ األن و31/12/2014 منذ المزكز اميه مجلس ادارة

    /:     هاتف العمل   

 009647901223274:    الهاتف النقال

                      009647719705799                           

 suhad.yasin@yahoo.com :البرٌد إاللكترونً 

 

 .المؤهالت العلمٌة : أوالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 

 

 1997-1992 كلٌة العلوم  العراق/ جامعة األنبار 

 2000 كلٌة العلوم العراق / االنبارجامعة الماجستٌر 

 

 .التدرج الوظٌفً : ثانٌاً  

الى - الفترة من الجهة الوظٌفة ت 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً   مدرس مساعد  1

 جامعة بغداد     /

1/10 / 2003 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً        مدرس 2

 جامعة بغداد     /

23 /12 /2012 
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 .التدرٌس الجامعً : ثالثاً  

الى – الفترة  من الجامعة  (الكلٌة/ المعهد )الجهة  ت 

تدرٌسً فً مركز بحوث ومتحف  1

 جامعة بغداد     /التارٌخ الطبٌعً  

 الى االن – 2003   جامعة بغداد                       

 

 .المقررات الدراسٌة التى قمت بتدرٌسها: رابعاً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

كلٌة / قسم العلوم األساسٌة 1

الزراعة 

 2009 كٌمٌاء حٌاتٌة 

2 
 2013 كٌمٌاء حٌاتٌةكلٌة الزراعة /قسم علوم األغذٌة

 2018-2017الوراثة كلٌة االداب /قسم علم النفس 3

 

. المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارك فٌها: خامسا 

مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

علم الحشرات )الندوة العلمٌة الموسومة  1

الجنائً ودوره فً  الكشف عن 

  (الجرٌمة

27/12/

2013 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ 

 الطبٌعً
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الحٌوانات )الندوة العلمٌة الموسومة  2

 (العدائٌة فً العراق 

18/12/

2013 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ 

 الطبٌعً
تطبٌقات )الندوة العلمٌة الموسومة  3

التقنٌات االحٌائٌة الطبٌة بٌن الواقع 

 (والمستقبل 

قسم -الجامعة التكنولوجٌة 25/3/2015

فرع التقنٌات -العلوم التطبٌقٌة

 االحٌائٌة

الحشرات )الندوة العلمٌة الموسومة  4

 (الدخٌلة على البٌئة العراقٌة 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ  8/11/2015

 الطبٌعً

تنوع الفقرٌات فً العراق )الندوة العلمٌة  5

 (الواقع والمؤثرات 

30/12/

2015 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ 

 الطبٌعً

واقع زهرة النٌل فً )الندوة العلمٌة 6

 (العراق

مركز بحوث ومتحف التارٌخ  6/10/2016

الطبٌعً 

/21/12ندوة افات البٌوت البالستٌكٌة   7

2016 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ 

الطبٌعً 

/22/12ندوة افات النخٌل   8

2016 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ 

الطبٌعً 

ندوة حماٌة طائر الفالمنكو من الصٌد  9

الجائر فً العراق 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ  11/1/2017

الطبٌعً 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ  21/6/2017ندوة حماٌة االهوار   10

الطبٌعً 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ  7/12/2017ندوة تدهور النحل فً العراق  11

الطبٌعً 

/20/12ندوة التنوع االحٌائً الهوار العراق   12

2017 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ 

الطبٌعً 
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ندوة تاثٌر الجفاف المتوقع على التنوع  13

النباتً فً العراق  

مركز بحوث ومتحف التارٌخ  21/2/2018

الطبٌعً 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل تطوٌر مهارات الطلبة فً 

كٌفٌة توجٌه مصدر القدرة للجرار 

 الزراعً

قسم المكننة واالالت  

كلٌة الزراعة /الزراعٌة

جامعة بغداد /

 

 

 

 

علم الحشرات )الندوة العلمٌة الموسومة  15

الجنائً ودوره فً  الكشف عن الجرٌمة  

27/12/

2013 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ 

الطبٌعً 

 

 

تطبٌقات )الندوة العلمٌة الموسومة  16

التقنٌات االحٌائٌة الطبٌة بٌن الواقع 

 (والمستقبل 

25/3/

2015 

قسم -الجامعة التكنولوجٌة

فرع التقنٌات -العلوم التطبٌقٌة

االحٌائٌة 
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 . األٌفادات العلمٌة: سادسا  

 خارج بغداد داخل بغداد ت

اٌفاد الى منطقة المدائن لغرض جمع  .1 1

النماذج الحٌوانٌة المختلفة لٌوم واحد 

 3/10/2015فً 

 عمل عن كٌفٌة كتابة وتحرٌر تًورش .2

جامعة /             محضر مجلس المركز

 2016 امانةمجلس الجامعة-بغداد

 للتدرٌسٌٌن  (82)دورة التأهٌل التربوي  .3

 2006 جامعة بغداد/الجدد

مركز /دورة تدرٌبٌة عن اللغة العربٌة - 4

-2016/بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً 

2017    

 

 

 

 

 

 

اٌفاد الى محافظة واسط لغرض جمع النماذج - 1

 26/5/2015الحٌوانٌة المختلفة لٌوم واحد فً 

المحاوٌل المحمٌة - لاٌفاد الى محافظة باب- 2

 31/5/2018الحٌوانٌة ومزرعة االسماك فً 

اٌفاد الى منطقة المدائن لغرض جمع النماذج - 3

 3/10/2015الحٌوانٌة المختلفة لٌوم واحد فً 

 

 

 

 
 

 اللجان داخل العراق

. لجنت دائويت/لجنت هخببعت وادارة بيج الحيواى في هركس بحود وهخحف الخبريخ الطبيعي -  1

هركس بحود / لجنت علويت ححضيريت للنذوة العلويت الحشراث الذخيلت على البيئت العراقيت -  2

. وهخحف الخبريخ الطبيعي 

 الى سنة 2016 من الندوات العلمية المذكورة اعاله من سنة 7 عضو في اللجان التحضيرية ل – 3

2018. 
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هركس بحود وهخحف الخبريخ الطبيعي /لجنت حذقيق -  4        

 عضو لجنت حقليص النفقبث وزيبدة الووارد الوبئيت للخسينت العبهت- 5        

 عضو لجنت اسخالل- 6        

 عضو لجنة المشتريات- 7        

  لحد األن 31/12/2014مقرر المركز من -  8        

 2018/رئيس لجنة جرد ايرادات مجلة المتحف العلمية- 9        

 2018/لجنة تعقيد البحوث- 10        

 وحاليا عضو فيها 2016مسؤول وحدة التعليم المستمرلعام /لجنة التعليم المستمر - 11       

 2018عضو لجنة المواد الكيمياوية في المركز -12       

   2018  الب توبات وكاميرات المركز رئيس لجنة جرد-13       

 2018/مقررة جلسة في ندوة الجفاف في العراق - 14       

 

:- جان خارج العراق للا 

  .مصر/ عضو جمعية مصر للعلوم البايلوجية -
 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: سابعاً  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

  السنة الجهة المانحة 

  9/11/2006 فً 1946رئٌس جامعة بغداد شكر وتقدٌر       1

 30/12/2014 فً 1271وزٌر البٌئة شكر وتقدٌر       2

مدٌر مركز بحوث ومتحف شكر وتقدٌر       3

الطبٌعً   

16/12/2013 

مدٌر مركز بحوث ومتحف شكر وتقدٌر       4

الطبٌعً   

16/1/2014 

 2018رئٌس جامعة بغداد شكر وتقدٌر   5

مدٌر مركز بحوث ومتحف شكر وتقدٌر  6

الطبٌعً   

2017 

 2018مدٌر مركز بحوث ومتحف شهادة تقدٌرٌة  7
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 2018مدٌر مركز بحوث ومتحف  شهادة تقدٌرٌة 8

 2018مدٌر مركز بحوث ومتحف شكر وتقدٌر  9

 .والبحوث النشورة الكتب المؤلفة أو المترجمة:ثامناً  

 أسم الكتاب أو البحث ت

1 1-Study of some biological and ecological aspects of fly 

chrysomya  albiceps  

 

2 Some nematode parasites of the green toad Bufu   viridis 

Laurenti, 1768 In Baghdad area, central Iraq 
3 Distribution of hard tick species 

among the sheep Ovis aries L.in al- 
anbar province  

 

4 Helminth parasites of the green toad Bufo viridis in 

Baghdad area ,central Iraq 

 

5 Genefrequencies AB0 and rhesus blood groups in Al-

anbar,west Iraq  

 

6 

 

 

The Effect of the type of food on the Efficiency of the 

liver enzymes GPT 

and GOT in Black rat Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 

7 BLOOD PHYSIOLOGICAL CHANGES OF COMMON CARP 

CYPRINUS CARPIO IN 

SUMMER AND WINTER SEASON IN THE CITY OF 

BAGHDAD-IRAQ 

8 The Parasitic Fauna of Collared dove Streptopelia 

decaocto 

(Frivaldszky, 1838) in Baghdad City 
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9 The ixodid ticks of the Long-eared hedgehog Hemiechinus 

auritus (Gmelin, 1770) in Baghdad area 

 
10  

 The Effect of Omeprazole Drug on the Blood Picture of 

Laboratory Rat Rattus Norvegicus 

11  

 Effect of omeprazole on liver functions of laboratory 

rat (albino) Rattus norvegicus  
 

12  

 Isolation and identification of blood parasites of quail in 

Baghdad area 
13  

 Laboratory incubation of Toxocara canis eggs and their 

development  
 

14  

 The White-Breasted Kingfisher, Halcyon smyrnensis 

(Linnaeus, 1758) as a Host for Nematodes 

"  

. اللغــات :تاسعاً  

 اللغة العربية             

    اللغة االنكليزية               

 

 


