
 

 

 ة الذاتي ةالسير                       
 

 

 قسم علوم الحياة 

 كلية العلوم  

  جامعة بغداد

   أحمد سعد عبد الوهاب الضامن:  االسم الثالثي

 5/12/1977تاريخ الوالدة: 

 : بغدادالحاليمحل السكن  

                      ahmed.aldhamin@sc.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني:

  07729368989-07811368989هاتف نقال:

 أستاذ مساعد    الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد    –كلية العلوم  قسم علوم الحياة / :     عنوان العمل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 التاريخ  ة ـــالكلي الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 
 1999 العلوم  بغداد

 2003 العلوم  بغداد الماجستير 

 الدكتوراه 

 
 2008 العلوم  بغداد

 - - - أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي .  

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

 2019-2007 جامعة بغداد  كلية العلوم / قسم علوم الحياة  1

 2013 جامعة بغداد  مقرر قسم علوم الحياة  2

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

mailto:ahmed.aldhamin@sc.uobaghdad.edu.iq


 

 

 بتدريسها. رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت   

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 2008 - 2007 بيئة وتلوث / المرحلة الثالثة علوم الحياة  1

 2014 - 2008 المرحلة الثانية  /علم الحشرات علوم الحياة  2

 2022 -2011 التنوع االحيائي  علوم الحياة  3

 2017-2014 بيئة وتلوث / المرحلة الثالثة علوم الحياة  4

 ------  -2017 المرحلة الثالثة  / بيئة  علوم الحياة  5

 2008 -2007 بيئة حيوانية/ ماجستير  علوم الحياة  6

 2020 -2018 امن حيوي / المرحلة االولى  علوم الحياة  7

 ------  -2019 ماجستير /متقدمبيئة  علوم الحياة  8

 : عليهاالتي أشرف ( الرسائل  ، االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

1 DETERMINATION OF  SOME POLYCYCLIC AROMATIC 

HYDROCARBONS IN  TIGRIS RIVER NEAR AL-DORA REFINERY( 

master) 

 2014 علوم الحياة 

2 Seasonal Variation of Phytoplankton in AL-Diwaniya River 

 
 2015 علوم الحياة 

3 Controlling biofilm formation of bacteria isolated from sewage using 

Eugenia caryophyllata and Mentha spicata 

 

 علوم الحياة 
2015 

4 Phytoremediation of Chromium and Copper from Aqueous Solutions 

Using Hydrilla verticillata 
 علوم الحياة 

2016 

5 Use of Repetitive DNA Sequences and the PCR to Identify Fecal 

Escherichia coli Isolates from Different Soils 
 علوم الحياة 

2017 

6 Measurement the Residual Effect of Pesticides in Some Vegetative 

Plants and Evaluate Their Effect on Rats 

 

 

 

 

 

 

 علوم الحياة 
2018 

 الى  -الفترة من   الجهة الوظيفة  ت 

 2008-2007 وزارة التعليم العالي  مساعد  مدرس 1

 2015-2008 وزارة التعليم العالي  مدرس 2

 -------- 2015 وزارة التعليم العالي  أستاذ مساعد  3



 

 

7 “Impact of some Physico-chemical Properties of Al-Chibayish Water  

Marshs on the Biodiversity of phytoplankton” 
 علوم حياة 

2020 

8 Study the bacterial and radiation effects on Bio-Based polymers 

Enhanced by some Nano particles Material 
 علوم حياة 

2021 

9 Determination the risk of ash on the workers of brick's factories in Thi 

Qar/ Iraq. 
 علوم حياة 

2022 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد ة ــ السن عنوان ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(

المؤتمر الدولي لنخيل التمر  .1

 تصنيع.النتاج والتكنولوجيا إ

جامعة سلطان   2006

 قابوس/ُعمان

 باحث

 باحث جامعة بغداد  2009 المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم  .2

المؤتمر العلمي األول لقسم علوم  .3

 الحياة /كلية علوم

 باحث جامعة بغداد  2012

4. 
 المؤتمرالعلمي الثالث/ كلية العلوم 

 حضور  ديالىجامعة  2012

5. 
 المؤتمرالعلمي الثاني 

 حضور  جامعة االنبار  2012

كل بيئية االندوة العلمية )مش .6

 معاصرة( 

 حضور  جامعة ديالى 2012

7. 
 مؤتمر التقنيات االحيائية العراقية 

 حضور  بغداد 2013

الندوة العلمية )االغذية المحورة   .8

 وراثيا فوائدها ومضارها( 

 حضور  النهرين جامعة  2013

9. 
 المؤتمر العلمي االول لجامعة جيهان 

 بوستر  جامعة جيهان  2014

10. 
 ندوات في متحف التاريخ الطبيعي 

 باحث جامعة بغداد  2016- 2015

11. 1st International Eurasian Conference 

on Science, Engineering and 

Technology   

 باحث انقرة  2018

12. 
 العلمي الثاني لجامعة العينالمؤتمر 

 باحث جامعة العين 2020

 

 



 

 

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 داخل وخارج الكلية  

 

 

 

 

, 

 خارج الكلية 

 

 .   2013عضو مجلس قسم علوم الحياة من  •

 .زارة البيئةو القاء محاضرات تدريبية في •

   .الدكتوراهواطاريح   التقويم العلمي لعدد من رسائل الماجستير •

 .تقويم عدد كبير من البحوث في مختلف المجالت العلمية  العراقية •

رسالة جامعة    2  ./قسم علوم الحياة  جامعة بغداد   دكتوراه3     -ماجستير  رسائل 15مناقشة    •

 رسالة ماجستير جامعة ديالى  1جامعة االنبار,   ودكتوراةرسالة ماجستير  3 ,  صالح الدين

 

       ثو البح   ثامنا:  

1 
Evaluation of the field efficacy of crude extracts of Albizia Lebbeck (L.) Benth and Actara 

insecticide on biological performance of Ommatissus lybicus.  Proceeding of 3rd scientific 

conference of the college of science, University of Baghdad 24-26 march 2009. 

2 

Field efficacy of Melia azedarach L. Fruit Extracts on the survival of Ommatissus lybicus 

Ashe&Wilson .(Homoptera:Tropiduchidae). Proceeding of the International Conference 

on Date Palm Production and Processing Technology May 9-11, 2006  in Sultan Qaboos 

University Sultanate of Oman published in 2010. 

3 
Seasonal Variations of Some Ecological Parameters in Tigris River Water at 

    Baghdad Region, Iraq. PP.262-267 . /jwarp.2011.     

4 
The effect of  Al-Tharthar-Euphrates canal on the ecological properties of Euphrates 

River. Iraqi Journal for science Vol. 53  NO  1, Pp 52 -61,.2012. 

5 
Evaluation of the Physco-chemical Properties and Microbiological Content of Some 

Brands of Bottled Water in Baghdad, Iraq. Advances in Bioresearch Volume 3 [4] 

December 2012: 109- 115 

6 
 Anti-methicillin resistant Staphylococcus aureus activity of essential oils extracted from 

the leaves of Eucalyptus globules. Cihan University, First International Scientific conference   

.2014 

7 
Determination of Some Aromatic Hydrocarbon in Water of Tigris River  near Al-Dora 

refinery. Iraqi Journal of Science, 2014, Vol 55, No.4A, pp:1528-1534. 

8 
Seasonal Variation of Phytoplankton in AL-Diwaniya River. Iraqi Journal of Science, 

2015, Vol 56, No.2C, pp: 1594-1599 

9 
Biological Activity of Some Essential Oils on Fifth Instars Nymph of Ommatissus lybicus 

(Homoptera: Tropiduchidae) .2015 Iraqi Journal of Science, Vol 56, No.3C, pp: 2601-

2606. 



 

 

10 
Phytoremediation of Chromium and Copper from Aqueous Solutions Using Hydrilla 

verticillata, Iraqi Journal of Science 2016, Vol. 57, No.1A, pp: 78 -86 

11 
Antibacterial and antibiofilm activity of Flaxseed oil.2016 Iraqi Journal of Science, , Vol 

57, No.2B, pp: 1086-1095.  

12 
Use of Repetitive DNA Sequences and the PCR to Identify Fecal Escherichia coli Isolates 

from Different Soils. International Journal of Science and Research (IJSR) .2017.Vol. 6 

Issue 9,  

13 
Changes in acetylcholinesterase and dna damage due to the  use of malathion on white 

albino rat. , 2019. Biochem. Cell. Arch. Vol. 19, No. 1, pp. 1915-1918 

14 
 Helminths and their fish hosts as bioindicators of heavy metal pollution: A review. 

International Journal of Aquatic Science.  Vol 12, Issue 02, 2021 

15 
Accumulation of some heavy metals in larvae  Of contracaecum sp. And their host tigris 

catfish silurus triostegus heckel, 1843 in baghdad, Iraq,  Bull. Iraq nat. Hist. Mus.  

(2021) 16 (4): 623-634. 

16 
Enhancement mechanical properties of cellulose ethers - polyvinyl alcohol blend by UV 

irradiation Iran. J. Ichthyol. (ICAEAS special issue : 168-176 2021 

17 
Chicken Bone as Chitin Source Journal of University of Shanghai for Science and 

Technology. Volume 23, Issue 4, April .2021 

18 
Impacts of the Physico-chemical Properties of Al-Chibayish Water Marshes on The 

Biodiversity of Phytoplankton.Iraqi Journal of Science, , Vol. 62, No. 2, pp: 402-414 .2021 

   : تاسعا 

 . 2017- 2016و  2009-2008عضو لجنة امتحانية لعام الدراسي  .1

 .2017, 2015,  2013رئيس لجنة مشتريات  .2

 . 2016و2014,2012رئيس لجنة اعتدال االسعار .3

 .2018 -2015رئيس لجنة تقدير اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة  .4

 2021-2017مدير مكتب االستشارات العلمية  .5

 و شهادات التقدير.  الجوائز كتب الشكر ،  عاشراً:   

الجائزة أو شهادة   كتاب الشكر أو ت 

 التقدير

 السنة  الجهة المانحة 

 عدة كتب شكر  1
عمادة كلية العلوم / جامعة 

بغداد/ وزارة التعليم العالي  

 والبحث العلمي 

2009-2018 

 CRDF global 2012-2013 كتاب شكر وتقدير   2 2

 2012-2010 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  2 3

 2012 دائرة البحث والتطوير  كتاب شكر  4

 2012 جامعة ديالى  ب شكر اكت  2 5

 2012 جامعة االنبار  كتاب شكر  6



 

 

 2015 جامعة ديالى  شكر كتاب  7

- 2018-2016 شق التركية  اي مدرسة  كتاب شكر   8

2022 

 2019 رئيس جامعة االنبار  كتاب شكر   9  

وزير التعليم  العالي والبحث   كتب شكر 2  10

 الععلمي 

2020 

 2020 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر   11

 2021 محافظ بغداد  كتاب شكر   12

13  

13 

 2021 وزير التعليم العالي  تثمين جهود  

 

 

 . أو المترجمة  الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 

 2014 تنقيح وتحديث كتاب علم الحشرات العام المنهجيفي المشاركة  1

 

 ات . ــثاني عشر :اللغ  

            العربية   ✓

            االنكليزية  ✓

 


