
 

  ملخص السيرة الذاتية

  

  

  

  

  

  االسم: زينب فرقد محمود مختار 

   ١٩٨٣التولد:

  السكن: اليرموك 

  07902789285الهاتف:

   zainab.farqad@gmail.comااليميل: 

  

 الشهادات الحاصلة عليها: 
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   ٢٠١٧. دكتوراة تقنيات احيائية /كلية العلوم/ جامعة بغداد/٣

  

  على مالك جامعة بغداد /كلية العلوم / قسم التقنيات االحيائية   2009: تاريخ التعيين

  الوظيفة: تدريسية

  

 تقنيات احيائيةاالختصاص العام والدقيق للماجستير: 

 االختصاص العام للدكتوراة: تقنيات احيائية 

 االختصاص الدقيق للدكتوراة: تقنيات احيائية نباتية 

  



 

   )محلي  ٢عالمية و ٢بحوث ( ٤عدد البحوث المنشورة: 

1. Study the antibacterial activity of Bauhinia variegate Linn. Plant leaf extracts 
against some species of pathogenic bacteria. J. Al-Nahrain Uni. Vol.17 (1). 

2014 

2. Increase Helianthus annuus L. tolerance and accumulation of cadmium in vitro 
and its expression in intact plants. J. Al-Nahrain Uni. Vol. 20 (2). 2017 

3. Increase Helianthus annuus L. tolerance to NaCl in vitro and in vivo. European 
academic research J. Vol. 4 (10). 2017 

4. Evaluation of Helianthus annuus L. tolerance for zinc in vitro post combination 
with naphthalene acetic acid and benzyl adenine. World J. of experimental 

biosciences. Vol. 5 (1). 2017   

  

 

  )2009مدرس مساعد ( : وتاريخ الحصول عليه اللقب العلمي

 )2017مدرس دكتورة (                

 

 

 المواد العلمية التي تدرسها في القسم: 

  )نظري،عملي(.زراعة االنسجة النباتية ١

 )عملي(. االستصالح النباتي الحيوي ٢

  )نظري،عملي(.فسلجة نبات ٣

  )عملي(. نباتات طبية ٤

  )عملي(ه. االستصالح الحيوي البيئي 

 

 الخبرة العلمية واالدارية: 

 )2011-2010(.سنة تنسيب في قسم التسجيل التابع لكلية العلوم في جامعة بغداد ١. 

 والى االن) 2017(من . رئيسة لجنة التخطيط في قسم التقنيات االحيائية ٢

 )والى االن 2018(  ية التابعة لعمادة كلية العلوم.عضوة ارتباط قسم التقنيات االحيائية بالشؤون العلم٣

 )2019 - 2016(من  .عضوة في لجنة الشطب التابع لقسم التقنيات االحيائية٤



 )والى االن 2018(من .عضوة في لجنة االرشاد التربوي لطلبة المرحلة الرابعة في القسم ٥

 والى االن) 2017(من على التدريب الصيفي لطلبة قسم التقنيات االحيائية  لجنة االشراف.عضوة في ٦

 والى االن) 2017(من .عضوة في لجنة بحوث القسم ٧

  والى الن) 2018(من  قسم التقنيات االحيائية االولية فيللدراسات  .عضوة في اللجنة االمتحانية٨

  والى االن) 2018(من  م. مسؤولة مختبر التقنيات االحيائية النباتية في القس9

  )2019 - 2016(من  عضوة في لجنة الجرد التابع لقسم التقنيات االحيائية .10

  والى االن)2018. عضوة ارتباط قسم التقنيات االحيائية بشعبة التخطيط والدراسات (من 11
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