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      غازي عبد الحليم أنسام:       ـم ـــــــــاالســ

   27/10/1177 : تاريخ الميـالد 

 مسلمه  :   الديـــــــــــانة

 علوم حياة:      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

    مدرس   الدرجة العلمية :

           ةايجامعة بغداد / كلية العلوم / قسم علوم الح بغداد / الجادريه/  :   عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

       00107-7700170017 :   الهاتف النقال

   ansamghazi@yahoo.com: كترونيأاللالبريد 

                                                     ansam.ghazi@sc.uobaghdad.edu.iq 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 بغداد

 قسم علوم/  ابن الهيثم-تربيةكلية ال

  الحياة
4991 

 بغداد الماجستير
الهيثم / قسم علوم ابن -التربيةكلية 

 الحياة
0224 

 0242 قسم علوم الحياةكلية العلوم للبنات /  بغداد الدكتوراه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

               

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

1 
علوم  قسم /ابن الهيثم -التربيةكلية 

 ةايالح
 0220-4991 بغداد

 وحتى االن -0220 بغداد ةاي/ قسم علوم الح كلية العلوم 0

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 -كلية التربية الحياة/علوم  4

  ابن الهيثم

 0220-4991 عملي/ القسلجة النباتية

 0225-0220 / عملينبات عام ة/ كلية العلومايالحعلوم  0

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

ابن الهيثم / قسم -جامعة بغداد / كلية التربية م. مالحظ فني 4

 علوم الحياة
4991-0222 

عضو هيئة تدريسية /  0

 مدرس مساعد

ابن الهيثم / قسم -جامعة بغداد / كلية التربية

 علوم الحياة
0224 

عضو هيئة تدريسية /  3

 مدرس مساعد

 0229– 0220 جامعة بغداد / كلية العلوم/ قسم علوم الحياة

عضو هيئة تدريسية /  1

 مدرس 

– 02/2/0229 قسم علوم الحياة جامعة بغداد/كلية العلوم/ 

0242 

عضو هيئة تدريسية /  5

 مدرس دكتور

ومستمرة  -0242 ةايعلوم الحقسم جامعة بغداد/كلية العلوم/ 

  بالخدمة



 

 

 

 

 

 

 

 0220 / عمليمجاميع نباتية ة/ كلية العلومالحياعلوم  3

 0249-0220 / عمليفسلجة نباتية ةالحياعلوم  1

 0249-0220 / عملينباتات طبية ةالحياعلوم  5

 0241-0245 / عمليوراثة ةالحياعلوم  2

 0249-0241 نظري فسلجة نباتية/ ةالحياعلوم  1

 0242-0242 نظري /وراثة ةالحياعلوم  2

 0249-0241 نظري/ نباتات طبية ةالحياعلوم  9

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

4 The activity of Origanum majorana L. volatile oil 

against some cancer cell lines 

 2019 علوم الحياة

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
المؤتمر العلمي االول لمركز  4

بحوث التقنيات االحيائية جامعة 

 النهرين 

مركز بحوث التقنيات  0229

االحيائية جامعة 

 النهرين

 بحث

الطبية لمنتسبي  دورة النباتات 0

 كلية الزراعة جامعة بغداد

اة/كلية يقسم علوم الح 0242

 العلوم

محاضر الجزء 

 العملي

طلبة لالمؤتمر العلمي االول  3

الدراسات االولية في كلية العلوم 

 جامعة بغداد

45-42-5-

0241 

/كلية ةايقسم علوم الح

 العلوم

 بحث



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي الثالث /التشخيص  1

الجزيئي المراض الوراثي 

السرطان ودوره في تطوير 

  العالج

02-05-42-

0241 

معهد الهندسة 

الوراثية والتقنيات 

االحيائية للدراسات 

 العليا/جامعة بغداد

 بحث

حلقة نقاشية )معالجة صور  5

 المجهر الفلوريسيني(

قسم علوم  02-0-0241

 الحاسبات/كلية العلوم

 محاضر

 

 

والدورات لندوات من ا عديدال 2

 قات النقاشيةلوورش العمل والح

خارج وداخل  

 الجامعة

بصفة حضوراو 

عضو لجنة 

 تحضيرية

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

قسم علوم  -مناقشة رسالة ماجستير )عضوا( 

 0242اة/كلية العلوم يالح

 

واطاريح لغرض معادلة  عديدة تقييم بحوث

 شهادة 

 

 وطني العراقيلمتحف ال علمية الى اسفرة 

 0241اة/كلية العلوم يقسم علوم الحلطلبة 

 

/قسم وزارة الزراعة علمية الى زيارة ميدانية 

 0249الزراعة العضوية 

 

تجهيز معشب جامعة بغداد ببعض االصدارات 

 ابو غريب–الحديثة من دائرة المعشب الوطني 

(0242) 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

اثر التسميد البوتاسي ومياه المالحة في كمية 

 البرولين والجهد المائي الوراق البزاليا

Pisum sativum L. (Var.Senador 

cambados)  

-354(:3)1مجلة ام سلمة , 

351 
2007 



 

 

 

 

 

 

 

2 

التداخالت البيوكيميائية لمخلفات اشجار 

اليوكالبتوس والنيم مع بعض النباتات 

 واالحياء المجهرية

 

مجلة مركز بحوث التقنيات االحيائية 

 73-27الصفحات:  00العدد 
2009 

3 

دلراسة مقارنة لتاثير الملوحة والجبرلين 

في بادرات الطماطة باستعمال طريقتي 

 النقع والرش

الصفحات  442العدد  -مجلة االستاذ

523-502 
2010 

4 
Response of Yucca gloriosa 

Variegata to tissue culture 

J. of Al-Nahrain University 

_Science 18(4) :103-109 
2015 

5 

Cytotoxic effect of saponins 

extracted from Yucca on human 

breast cell line (HBL-100) in 

vitro 

Iraqi J. of Biotachnology, 

16(3) :223-229 
2017 

6 

In vitro regeneration of 

Pimpinella anisum L. using 

different plant growth regulators 

Iraqi Journal of Science, v. 

60, n. 4, p. 715-723.   
2019 

7 

A SYSTEM FOR RAPID 

LOCALIZATION AND 

INTENSITY 

EVALUATION OF SAPONINS 

ACCUMULATION IN PLANT 

TISSUES 

Journal of Theoretical and 

Applied Information 

Technology Vol. 97. No 3 

2019 

8 

CYTOTOXIC EFFECT OF 

SYNERGISM RELATIONSHIP 

OF OIL EXTRACT FROM 

ORIGANUM MAJORANA L. AND 

SILICON NANO PARTICLES ON 

MCF-7 

Plant Archives 20 (No. 1), 

817-821 
2020 



 

 

 

 

 

 

 

9 

EFFECT OF GIBBERELLIN AND 

SAPONINS EXTRACT OF 

SANSCEVIERIA LEAVES ON 

ANISE SEEDS GERMINATION 

Plant Archives 20 (No. 1), 

1045-1050 
2020 

10 

Callus Induction and Shoot 

Formation for Mexican Red Bean 

(Phaseolus vulgaris L.) Pinto 

Cultivar in Vitro 

Iraqi Journal of Science 61 

(No. 8), 1887-1893 
2020 

11 

Estimation of the Cytotoxic Effects 

of Yucca Gloriosa Variegata Leaves 

Extract on Albino Mice 

 

Indian Journal of Forensic 

Medicine & Toxicology 15 

(3), 5451 

2021 

12 

Localization of Saponins 

Accumulation in Yucca Gloriosa 

Variegata in Intact Tissues and 

Their Tissue Cultures by Using 

Fluorescence Microscopy 

 

Annals of the Romanian 

Society for Cell Biology 25 

(No.6), 8615-8626 

2021 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   (2019-2003لطلبة )اغيابات  لجنةعضو 

   0221)كلية العلوم / جامعة بغداد / ياةقسم علوم الحفي  امتحانية جنة للفي اعضو-

0225) 

  كلية العلوم / جامعة  / ياةقسم علوم الحفي  اللجنة امتحانية عضو في لجنة

 (0241-0242)بغداد

  (0241-0245) المعشبعضو في لجنة 

  (0242-0245) تسليم النتائجعضو في لجنة 

 (0242تقويم علمي لرسائل ماجستير من جامعة المنصورة  والقاهرة ) عضو في لجنة 

 (0241-0242)االلتزام بالزي الموحد  عضو في لجنة 

 ( 0242عضو في لجنة استالل البحوث المقدمة للترقية) 



 

 

 

 

 

 

 

 (0242-0241) لجرد والشطباال لجنة في عضو 

  (0242) المناهج الدراسيةلجنة عضو 

  (0249-0242) مناقشة مشاريع التخرجلجنة عضو 

  (0249-0242و ) (0242-0241) لجنة مراجعة تقييم جودة اداء المختبرعضو 

  0242( و)0242-0241)و (0241-0242) خطة بحثمناقشة  لجنةعضو-

0249) 

  (0249-0242) االرشاد التربويفي لجنة عضو 

  (05/42/0242)في لجنة االشراف على المعرض الفني والسوق الخيري عضو 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 ت
الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير
 السنة الجهة المانحة

4 
 )الثانية علىو قدم شهرر وتقديرشك

 الدورة(

مركز تطوير طرائق التدريس 

  والتدريب الجامعي
3/0221 

 )لجنة امتحانية(شكر وتقدير  0
عمادة كلية العلوم / جامعة 

 بغداد
0225 

  )معرض نباتات طبية(شكر وتقدير 3
رئاسة قسم علوم الحياة /كلية 

 العلوم/ جامعة بغداد
0221 

3 
)دورة في النباتات شكر وتقدير

 الطبية لكادر وزارة الزراعة(

عمادة كلية العلوم/ جامعة 

 بغداد
02/0/0242 

  )ورشة عمل المعشب(شكر وتقدير 2
عمادة كلية العلوم/ جامعة 

 بغداد
42/3/0242 

 ر وتقديرشك 9
/ للبنات كلية العلوم عمادة

 جامعة بغداد
5/1/0241 

  )لجنة امتحانية(ر وتقديرشك 42
  عمادة كلية العلوم/ جامعة

 بغداد
5/44/0241 

  )ندوة( شكر وتقدير 44
  جامعةعمادة كلية العلوم/ 

 بغداد
01/3/0241 

 )اقامة معرض فني( تثمين جهود 40
  عمادة كلية العلوم/ جامعة

 بغداد
41/40/0242 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    اللغة االنكليزية          

               

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


