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 السيرة الذاتية  
 

 المعلومات العامةأوال :       

 الالمي سلمان مكارم قاسم داودد. ا.  ـمـــــــــاالســ

 21/11/2017 اتاريخ الحصول عليه استاذ  المرتبة العلمية

 حيوانيةالعلم الحيوان/علم الفسلجة  التخصص الدقيق  علوم الحياة العام صــالتـخـص

 تدريسية ـــــةالوظيف

 قسم علوم الحياة -كلية العلوم -جامعة بغداد العملمحل عنوان 

 البريد االلكتروني
 makarimqassim@scbaghdad.edu.iq

baghdad.edu.iqsc.uo@.allamimakarim  

 

  : المؤهالت العلمية  ثانيا      

 الشهادة
 تاريخ الحصول   للشهادةهة المانحة الج

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 1/7/1989 علوم الحياة العلوم بغداد البكالوريوس

 14/12/1998 علوم الحياة العلوم بغداد الماجستير

 3/10/2006 علوم الحياة العلوم بغداد الدكتوراه

 

 ي: التدرج الوظيف ثالثا

 لىا -الفترة / من  الجهة الوظيفة ت 

 2/3/1999-18/2/1993               جامعة بغداد /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة معاون بايولوجي 1

 10/10/2006-3/3/1999               جامعة بغداد /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة مدرس مساعد 2

 14/8/2012-11/10/2006               جامعة بغداد /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة مدرس 3

  - 15/8/20122017/11/20               جامعة بغداد /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة استاذ مساعد 4

 2017/11/21               جامعة بغداد /كلية العلوم/ قسم علوم الحياة استاذ 5

 

  هافيات التي دّرس : الجامع رابعا      

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

 قسم علوم الحياة التربية للبنات/ كلية 1

 

 

 

 

 

() 

 )محاضر خارجي( 1/7/1991-1/9/1990 بغداد

 
 ومازلت مستمرة 18/2/1993 بغداد               كلية العلوم/ قسم علوم الحياة 2

  

 في الوقت الحالي
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  اناتبياحصائيات و:  خامسا      

 التفصيل ات و البياناتالمعلوم ت

 عدد المواد الدراسية التي قام بتدريسها  1
 العليا االولية

8 4 

2 
عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف 

 عليها
13 

 

3 
 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

7 2  

 

4 
 طاريح التي ناقشهاعدد الرسائل و األ

 دبلوم دكتوراه ماجستير

17 14  

 

5 
 عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا

 دبلوم دكتوراه ماجستير

12 1  

 

6 
 عدد المؤتمرات التي شارك فيها 

 خارج العراق داخل العراق

10 1 

 عدد الورش و الندوات و الحلقات التي شارك فيها  7
 ارج العراقخ داخل العراق

28  

 مجالت العدد البحوث المنشورة في  8
 خارج العراق داخل العراق

19 8 

 عدد البحوث التي قّومها علميا  9
 خارج العراق داخل العراق

51  

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية  10
 خارج العراق داخل العراق

11 1 

 التي شارك فيها عدد الدورات التطويرية و التدريبية 11
 خارج العراق داخل العراق

12  

 عدد اللجان التي شارك بعضويتها  12
 مؤقتة دائمية

15 

 
 عديدة

 عدد كتب الشكر و التقدير 13

رئيس 

 جامعةال

المساعد 

 العلمي

عميد 

 كلية
 المجموع آخرى

2     2 17 4 25 
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 االمقررات الدراسية التى قمت بتدريسهسادسا :    

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1995-1993    علم االبتدائيات )عملي( علم الحيوان،البيئة والتلوث، ،الفسلجة الحيوانية               علوم الحياة 1

 2001 -1998   االنسجة  )عملي(البيئة والتلوث،  ،الفسلجة الحيوانية               علوم الحياة 2

 2010 -2006        علم الحيوان )نظري(، الفسلجة الحيوانية )اشراف عملي(               علوم الحياة 3

   2014 -2010                علم الخلية )نظري(، الفسلجة الحيوانية )اشراف عملي(               علوم الحياة 4

 
 فسلجة الحيوانية )نظري( علم الخلية )نظري(، ال: دراسات اولية                علوم الحياة 5

 الفسلجة الحيوانية المتقدم، الغدد الصم، بايولوجيا الخلية، علم الدم :دراسات عليا

       

2015-2014   

 

 علم الخلية )نظري(، الفسلجة الحيوانية )نظري( : دراسات اولية                علوم الحياة 6

 د الصم، علم الدم الفسلجة الحيوانية المتقدم، الغد :دراسات عليا

 

2020-2015 

 

 

 في القسم اللجان الدائمية : سابعا

 اسم اللجنة ت

 لجنة الغيابات 1

 لجنة الجرد 2

 لجنة الزي الموحد 3

 لجنة االرشاد التربوي 4

 اللجنة االمتحانية 5

 اللجنة االخالقية 6

 اللجنة العلمية 7

 

 االخرىاألنشطة العلمية : ثامنا 

 طنوع النشا ت

 .بتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقويم العلمي لعدد من الرسائل الجامعيةو بيان الرأي العلمي 1

 .الجامعية بتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلميمهام الضيف العلمي لعدد من الرسائل واالطاريح  2

 وزارة التخطيط./ة/الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةفحص طلب تسجيل اختراع لقسم الملكية الصناعي 3

 .ومن الجامعات االخرى تقويم البحوث لعدد من معامالت الترقية العلمية من خارج كلية العلوم 4

 . ومن الجامعات االخرى رئاسة لجان االستالل لمعامالت الترقية العلمية من خارج كلية العلوم 5

 ج دراسية لطلبة الدراسات العليا في القسم.تقييم مفردات مناه 6

 عضوية لجنة الترقيات العلمية في كلية الحكمة الجامعة. 7

 . / قسم علوم الحياة عضوية مجلس القسم 8
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 عليها أشرف تاسعا : الرسائل واالطاريح التي

 السنـــــة العنوان ت

1 The Physiological and Histological Effects of Some Antioxidants in 

Male Rabbits Treated with Methotrexate 

2013 

2 Prevalence of Autoimmune Thyroid Disorders in a Sample of Iraqi 

Women with Polycystic Ovary Syndrome and Infertility 

 

 

 

2014 

3 Relationship between Lipid Peroxidation and Integrity of Sperm 

Plasma Membrane in Infertile Men 

 

2015 

4 Levels of Anti-Mullerian Hormone and Follicle Stimulating Hormone 

as Markers of Ovarian Aging in a Sample of Iraqi Women 

 

2016 

5 Evaluation of Calcium Regulating Hormones in a Sample of Patients 

with Thyroid Disorders 

 

 

2018 

6 Assessment of Hemodialysis Status in Multicenter in Baghdad City                                   2018 

7 The Role of Calcium-Regulating Hormones and Adipocytokines in the  

Progress of Type 2 Diabetes Mellitus in a Sample of Iraqi Patients 

 

2019 

8 Evaluation of Calcium-Regulating Hormones and some Biochemical 

Parameters in Patients with Growth Hormone Deficiency  

2020 

9 Assessment of Metabolic Hormones Level in Patients with Growth 

Hormone Deficiency 

 

 

2020 

 


