
 السيرة الذاتية

                                                                          مروى حميد مطشر الخفاجيد. االسم : 

   

 1991\1\9تاريخ الميالد : 

 الشهادة : دكتوراه 

 التسمم الغذائي \التخصص: علم االحياء المجهرية

 الوظيفة : تدريسية

 استاذ مساعدالدرجة العلمية :

 جامعة بغداد \كلية العلوم \عنوان العمل : قسم علوم الحياة

  drmarwahameed81@gmail.com البريد االلكتروني : 

 أوالً: المؤهالت العلمية

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 2002حزيران  العلوم بغداد بكالوريوس

 2009 ايلول العلوم بغداد ماجستير

 2012تموز  العلوم بغداد دكتوراه

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2002 بغداد \العلوم \قسم علوم الحياة معيدة 1

 2009-2009 بغداد \العلوم \الحياة قسم علوم مدرس مساعد 2

 2012 بغداد \العلوم \قسم علوم الحياة مدرس 2

 2014-2012 بغداد \العلوم \قسم علوم الحياة /مسائيمقرر قسم علوم الحياة 4

 2014/ 22/2-/19/2 بغداد \العلوم \قسم علوم الحياة مسائيوكالة /رئيس قسم علوم الحياة/ 2

 2021-2012 بغداد \العلوم \الحياة قسم علوم استاذ مساعد 6

 

 ثالثاً: التدريس الجامعي

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

 2021-2002 جامعة بغداد كلية العلوم  / علوم الحياة 1

 

 رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

 السنة المادة القسم  ت

 2021\2020 – 2020\2019 لطلبة الدكتوراه \عليا \التسمم الغذائي مقرر علوم الحياة/ العلوم 1

 2021-2012 علم البكتريا / أولية علوم الحياة/ العلوم 2

 2021-2012 االحياء المجهرية الغذائية / أولية علوم الحياة/ العلوم 2

 2009-2002 البكتريا الممرضة / أولية علوم الحياة/ العلوم 4

 2009-2002 التحليالت المرضية / أولية العلومعلوم الحياة/  2

 2002 -2002 علم المناعة / أولية علوم الحياة/ العلوم 6
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 2006-2002 علم الفطريات / أولية علوم الحياة/ العلوم 2

 2004-2002 التنوع االحيائي / أولية علوم الحياة/ العلوم 9

 2002 علم الخلية / أولية علوم الحياة/ العلوم 9

 2002-2002 النباتات الطبية / أولية علوم الحياة/ العلوم 10

 

 )خمسة براءات مسجلة( براءات االختراع خامساً:

 \نوعها )مفردة العنوان ت

 مشتركة(

 مفردة تصنيع صبغة جديدة لتحميل الدنا اثناء الترحيل الكهربائي في الهالم 1

 مفردة لتتبع الدنا اثناء الترحيل الكهربائي في هالم االكاروز تصنيع صبغة جديدة من البيتاالين 2

 مشتركة استخالص الدنا من المكورات العنقودية باستخدام الغليان بالماء المقطر والتجميد المفاجئ 2

غذائية  Citrobacter freundiiالتصنيع الحياتي لدقائق الذهب النانوية بوساطة بكتريا  4

 المنشأ
 مشتركة

خفض التعبير الجيني في الجينات المشفرة للغشاء الحياتي باستخدام مزيج من المضادات  2

 الحيوية
 مشتركة

 

 

 : عديدة منها: المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها سادسا:

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 مشاركة ببحث / جامعة بغداد علومكلية ال 2009 المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم/جامعة بغداد 1

2 Responsible Research in Life Sciences 

Workshop 

اكمال برنامج  بغداد / المنطقة الخضراء 2012

 الورشة

جامعة بغداد/ مركز البحوث  2014 ندوة علمية  2

 النفسية

 مشاركة حضور

 براءة اختراع جامعة بابل 2019 لبراءات االختراع ثانيالمؤتمر الدولي ال 4

المؤتمر الدولي الثاني لمركز بحوث التقنيات  2

 االحيائية

 بحث لنهرينا جامعة 2019

لمركز بحوث التقنيات  االفتراضيالمؤتمر الدولي  6

 االحيائية

 بحث الكترونيا عن بعد 2020

 

 االنشطة العلمية االخرىسادساً: 

 لجان مناقشات علمية لطلبة الماجستير والدكتوراه / داخل كلية العلوم وخارجها -1

 لجان اقرار خطط البحوث لطلبة الماجستير والدكتوراه -2

 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية\وزارة التخطيط  \عضو اللجنة الفنية للخضر والفواكه المعلبة -2

 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية\ وزارة التخطيط \ومنتوجاتهعضو اللجنة الفنية للحليب  -4

 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية\ وزارة التخطيط \عضو اللجنة الفنية للمتفرقات -2

 رئيس  لجنة التصحيح الوزاري  -6

 مقوم علمي لالطاريح والبحوث العلمية محليا وعالميا -2

 2012-2014و 2014-2012و  2009-2009 اللجنة االمتحانيةعضو  -9

 2021-2019 عوام منعضو لجنة االمتحان التنافسي لأل -9



 عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه -10

 2016-2012 مقررة الدراسة المسائية / قسم علوم الحياة /كلية العلوم -11

 2016-2012لجنة االرشاد التربوي  -12

 لمجتمع أو تطوير التعليمفي مجال التخصص لخدمة البيئة وا البحوث المنشورة محليا وعالمياسابعاً: 

  عنوان البحث التفاصيل

Proceedings of the Third Scientific 

Conference / College of Science / 

Baghdad /2009 

   Detection of biofilm formation by the 

external fixators contaminating 

Klebsiella pneumoniae 

1 

Iraqi Journal of Science, 2013, Vol 

54, Supplement No.4, pp:1057-1067 

Isolation, Identification and Detection of 

Some Virulence Factors of 

Staphylococci in Milk and Cheese in 

Baghdad 

2 

Iraqi Journal of Science, 2014, Vol 

55, No.1, pp:40-49 

Methicillin resistance and 

enterotoxigenicity of Staphylococci 

isolated from milk and white cheese in 

Iraq 

3 

World J Exp Biosci 3: 50-56./ 2015 Relationship between methicillin 

resistance and the presence of femA and 

mecA genes in coagulase positive and 

negative staphylococci isolated from 

milk and cheese 

4 

World J Exp Biosci. Vol. 4, No.2: 

112-117.2016 

Effect of combination of D-glycin and 

antibiotics on biofilm formation by 

clinical, food and 

environmental isolates of Escherichia 

coli 

5 

Iraqi Journal of Science, 2017, Vol. 

58, No.2B, pp: 836-842 

 

 

The Inhibition Activity of Silver 

Nanoparticles Compared with D-Glycin 

and Imipenem Effect on the Biofilm 

Formation by Food-origin Salmonella 

isolates 

6 

IOSR Journal of Pharmacy and 

Biological Sciences 

Volume 12, Issue 3 Ver. III (May. - 

June.2017), PP 29-34 

 

Biosynthesis of Silver Nanoparticles by 

Food-Origin E. coli and Candida 

Species and Testing Its Antimicrobial 

Activity against Pathogenic Bacteria and 

Fungi 

7 

International Journal of Science and 

Research 

Volume 6 Issue 6, June 2017 

 

 

Frequency of blaPER-1 Extended-

spectrum β- 

Lactamase Gene among Different 

Salmonella 

enterica serovar Typhi Isolated from 

Human and 

Chicken Meat Samples 

8 

Biochem. Cell. Arch. Vol. 18, No. 2, 

pp. 1971-1978, 2018 

Biosynthesis of gold nanoparticles by 

food origin Citrobacter freundii 

9 

Iraqi Journal of Science, 2018, Vol. 

59, No.3A, pp: 1216-1224 

Isolation and identification of 

Citrobacter freundii from chicken meat 

10 



DOI:10.24996/ijs.2018.59.3A.9 

 

samples using cultural and molecular 

techniques 

 

 

 

Journal of Biotechnology Research  

Center Vol. 13 No.1 

'' 2nd International Scientific 

Conference of Applied Biotechnology 

"/ 2019 

The synergistic effect of biosynthesized 

gold nanoparticles with antibiotic 

against clinical isolates 

11 

Al-Nisour Journal for Medical 

Sciences Vol.1, March (1) 2019 

Antibiotics resistance among clinical 

isolates of Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa and 

Escherichia coli 

 

12 

 

 

Plant Archives Vol. 19 No. 1, pp. 55-

61/ 2019 

New interesting records of three species 

from pezizaceae and pyronemataceae 

families (Pezizalea, Ascomycota) to 

Kurdstan region-Iraq  

 

 

 

 

13 

 

Iraqi Journal of Science 69(9):1957-

1966/ 2019 

Detection of Bacterial Contamination of 

Imported Chicken Meat in Iraq 

14 

Iraqi Journal of Science, 2020, Vol. 

61, No. 12, pp: 3164-3171 

Isolation of Enterococcus Species from 

Food Sources and Its Antibacterial 

Activity against Staphylococcus Aureus 

15 

Iraqi Journal of Biotechnology  2020, 

Vol. 19, No. 2, 37-45 

Isolation and Identification of Multidrug 

Resistance Among Clinical and 

Environmental Pseudomonas aeruginosa 

Isolates 

16 

Journal of Biotechnology Research  

Center Vol. 14 No.1 

International Virtual Conference of 

Biotechnology Research Center 

(IVCBRC-2020) 25-26 August 2020  

Molecular screening of the entA gene of 

Enterococcus faecium isolated from 

Food and clinical sources 

17 

 

 : عديدة منهاشهادات التقديرثامناً: كتب الشكر، 

 السنة الجهة المانحة الشكر أو الشهادة التقديرية كتاب ت

 2009 عمادة كلية العلوم شكر وتقدير 1

 CRDF 2012 شهادة تقديرية 2

 2014 عمادة كلية العلوم شكر وتقدير 2

 2019 وزير التخطيط شكر وتقدير 4

 

 

 



 االشراف على طلبة الدراسات العليا:تاسعا : 

 خرجت ثالث طالب ماجستير

 ومشرفة حاليا على طالب دكتوراه وطالب ماجستير

 اللغاتعاشرا: 

 اللغة العربية 

 اللغة االنكليزية 

 

 

 براءات االختراع*

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 دكتوراهالشهادة: *

 

 

 

 

 

 



 اللقب العلمي: استاذ مساعد*

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهادة اسبقية بموجب اتفاقية باريس*

 

 

 

 

 

 

 

 



 عديدة منها : الجوائز: *

 وسام االبداع الدولي

 لمؤتمر براءات االختراع الميدالية الفضية

 الدولي درع االبداع

 درع العمل الريادي

 الميدالية الذهبية من رومانيادبلوم 

 

 

 



 التعليم المستمر: 

 : عديدة منها  والقيت محاضراتها النقاشية والندوات و ورش العمل التي عقدتهاالمحاضرات والحلقات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 :بلدالكترونيا داخل وخارج الحضوريا و المشاركة في الندوات والمحاضرات*

 العشرات منها:

 

 

 

 

 



 التشكرات عديدة ، منها

ها:من كتب شكر من وزير التخطيطالعديد من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : كتب شكر من عمداء كلية العلوم ومنهاالعديد من *

 

 



 

 



 

 في المؤتمرات عديدة ،منها مشاركال

 

 

 


