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 المؤهالت الدراسية
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(حي)التأثير الوقائي والعالجي لمستخلص الجينسنغ المائي الخام ضد األفالتوكسين في الجسم ال  

 

 المهارات 

▪  (MS Office  ،Word  ،Excel  ،Power Point...)   هارة الكمبيوتر: العمل مع برامج الكمبيوترم  -1
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ةالطبقة الرقيق نية كروماتوجرافياتق -2  

االسخالص تقنيات -3  

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية

 ةوية ، كليالحي تقنياتالالتخمير والمفاعالت الحيوية وتطبيقاتها ، نظمها قسم  تقنياتورشة عمل حول  -1

2013مايو  28-24، جامعة بغداد خالل العلوم  

mailto:sumayahsami5556@gmail.com


2014 عاممركز التنمية والتعليم المستمر  لتوفل فيادورة  -2  

. 2010الحيوية / جامعة النهرين / نوفمبر  تقنياتال/ مركز أبحاث  الثانيالمؤتمر العلمي  -3  

/  7-4من  الحيوية خالل الفترة تقنياتالدورة تدريبية حول السالمة األحيائية في كلية العلوم / قسم  -4 .

9/2016 . 

أكتوبر  6-5الدراسات العليا ، كلية العلوم ، جامعة بغداد خالل  ةبلمؤتمر العلمي المتخصص األول لطلا-5

2016 

علوم ة ، قسم ميالرسائل العلفي كتابة البحوث واألوراق و المصادرإلدارة  ( End note)استخدام برنامج -6

 .2017كلية العلوم ، جامعة بغداد ، الحياة

 2019المختبرات / معهد الهندسة الوراثية / مارس السالمة الفردية والحماية الجماعية في ورشة  -7

 دريس وسالمة اللغة العربية .التدورة طرائق  -8
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