
 
 

 السیرة الذاتیة
Curriculum Vitae 

 
 
 

 الجبوري جیاد لقاء حسون صكبان     :      االســــــــــــم 

              1973  -بغداد     سنة المیـالدمكان و

 :    وراثة خلویة    الدقیق  : علوم الحیاة                         االختـصــاص العام االختـصــاص

 أستاذ مساعد      الدرجة العلمیة :    تدریسیة /   :   الوظیفــــــة  

 D_Liqaaaljubory@yahoo.com  البرید اإللكتروني :

 :    قسم علوم الحیاة / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / جامعة كربالء  / العراق            عنوان العمل

    ceps.uoKerbala.edu.iqموقع العمل اإللكتروني  :    

 أوالً : المؤھالت العلمیة . 

 التاریخ/ السنة الكلیـــة  الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس
 

 ۱۹۹٦ تربیة أبن الھیثم بغداد 

 ۲۰۰٦ كلیة التربیة  كربالء الماجستیر

 Vincaدراسة تأثیر المستخلصات الخام لنبات عین البزون  عنوان رسالة الماجستیر
Rosea   في نمو بعض خطوط الخالیا السرطانیة والطبیعیة

 لبعض اللبائن خارج الجسم

 الدكتوراه
 

 ۲۰۱٤ كلیة التربیة للعلوم الصرفة  

  دراسة جزیئیة وفسلجیة لمتالزمة تكیس المبیض المتعدد دراسة جزیئیة وفسلجیة لمتالزمة تكیس المبیض المتعدد  عنوان اطروحة الدكتوراه
 عند النساء في محافظة كربالءعند النساء في محافظة كربالء

    أخرى

 الى –الفترة من  الجھة الوظیفة / األلقاب العلمیة ت

 ۲۰۰٦ كلیة التربیة  –جامعة كربالء  مدرس مساعد ۱

كلیة التربیة للعلوم  –جامعة كربالء  مدرس ۲

 الصرفة

2014 

 
 

 



 
 

 ثانیاً : التدرج الوظیفي (إن وِجد). 

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي . 

 الى -الفترة  من  الجامعة الجھة  (المعھد / الكلیة) ت

  ۲۰۱٤-۲۰۰۷ جامعة كربالء  كلیة التربیة للعلوم الصرفة 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 علم الوراثة العملي  علوم الحیاة ۱
 
 

۲۰۰۷-۲۰۰۹ 
 ۲۰۰۳-۲۰۱۰ حیاتیة الخلیة العملي علوم الحیاة ۲
 ۲۰۱٤ النظريحیاتیة الخلیة  علوم الحیاة ۳

 

 المناصب التي شغلھا خامساً:  

   ۱۹۹۸معیدة في كلیة التربیة  -۱ 

 ۲۰۱۰لغایة  ۲۰۰۸مدیر التسجیل في كلیة التربیة سنة  

 ۲۰۱۳لغایة  ۲۰۱۲مدیر التسجیل في كلیة التربیة للعلوم الصرفة  سنة  

  ۸/۲۰۱٦ولفایة    ۲۰۱٤ /۲٦/۱۰ معاونة مدیر االقسام الداخلیة  من 

 ومازال  ۲۰۱۷الشؤون العلمیة كلیة التربیة للعلوم الصرفة  سنة شعبة مسؤولة  

كلیة التربیة للعلوم  –جامعة كربالء  مساعدأستاذ  ۳

 الصرفة

2017 

 / أستاذ ٤

 

 

٥    

٦    



 
 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شاركت فیھا. 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادھا السنــة  العنوان  ت

    

 
لكلیة  األول المؤتمر العلمي ۱

 بحثب مشاركة جامعة كربالء / كلیة الطب 2009 الطب

2 
لكلیة  األولالمؤتمر العلمي 

بعنوان "  التربیة للعلوم الصرفة
البحث العلمي التطبیقي رافداً 
للنھوض العلمي في عراقنا 

 

جامعة كربالء / كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱۲
 حضور الصرفة

المؤتمر العلمي الثاني لكلیة  3
التربیة للعلوم جامعة كربالء / كلیة  ۲۰۱۳ التربیة للعلوم الصرفة

 حضور الصرفة

البحث العلمي في التقانة  4
جامعة النھرین / مركز بحوث  ۲۰۱۳ االحیائیة نھج للتنمیة الوطنیة

 مشاركة ببحث التقنیات اإلحیائیة 

المؤتمر العلمي االول لجامعة  4
 بحث اربیل -اقلیم كوردستان ۲۰۱٤ اربیل -جیھان

 المشاركة بالندوة الموسومة ( 
طرق  –السمنة ومشاكلھا 

( ال ال ة  قا  ال
  جامعة كربالء/ كلیة الصیدلة ۲۰۱٤

المؤتمر السدس عشر " تفییم   
واقع األقسام الداخلیة وبناء 

 معاییر االرتقاء بھا "
وزارة التعلیم العالي / جھاز االشراف  ۲۰۱٤

 حضور والتقویم العلمي/ األقسام الداخلیة

المستنصریة مؤتمر الجامعة  5
 /كلیة الطب

 حضور وزارة الصحة ۲۰۱٥

المؤتمر العلمي الثالث  6
الستثمار السیاحي في العراق "ا

 وآلفاق تطویره
 

 حضور العلوم السیاحیةجامعة كربالء / كلیة  ۲۰۱٥

 حضور  ۲۰۱٥   ۷

المؤتمر العلمي السادس "  ۸
التأسیس العلمي الرصین ضمان 

 لرقي المجتمع وتفدمھ"

كلیة التربیة األساسیة / الجامعة  ۲۰۱٥
 القاء بحث   المستنصریة

۹ 

الندوة العلمیة الموسومة " 
أھمیة الفطریات وعالقتھا بصحة 
األنسان والبیئة والمجتمع 
وتأثیراتھا الصحیة والنفسیة 

 واإلجتماعیة "

جامعة كربالء / كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱٥
 حضور الصرفة



 
 

الملوثات  الندوة الموسومة "  ۱۰
البالستیكیة خطر یھدد خصوبة 

 اإلنسان والحیوان"
 حضور جامعة كربالء/ كلیة الطب البیطري ۲۰۱٥

 

 سابعا : األنشطة العلمیة االخرى .  

 خارج الكلیة داخل الكلیة

بكلیة الصیدلة  PCRاالشتراك بإعطاء دورة  PCRاالشتراك في دورة التقطیع النسیجي والــ
 كمحاضر

 المخازن  بدورة في مجال السالمة واالمان فياالشتراك 
 في كلیة الطب كمشارك  PCRاالشتراك بدورة  الكیمیاویة والمختبرات

 االشتراك في ورشة عمل " السالمة واألمن الكیمیاوي "
۲۰۱٥ 

( نحو  الندوة العلمیة الموسومة " االشتراك
في كلیة الصیدلة/جامعة  صناعة دوائیة مستقبلیة)
 ۲۰۱٤كربالء/

  

في جامعة  PCR-real Timeاالشتراك بدورة  
 النھرین /مركز التقنیات االحیائیة

في ورشة العمل ( األمن واألمان  االشتراك  
الحیوي) المقامة قي المعھد الطبي التقني / 

 ۲۰۱٥المنصور / الجامعة التقنیة الوسطى /
انقى"ورشة عمل المقامة من  " نحو بیئة كربالئیة 

قبل مركز كربالء للدراسات والبحوث بالتعاون مع 
كلیة التربیة للعلوم الصرفة / جامعة كربالء/ 

۲۰۱٥ 
حضور الحلقة النقاشیة الموسومة " دفوعات حول  

اشكالیة الفتوحات اإلسالمیة " المقامة في كلیة 
 ۲۰۱٥التربیة للعلوم االنسانیة / جامعة كربالء/ 

التدریبیة في مجال االسعافات  االشتراك بالدورة 
األولیة لمشرفي االقسام الداخلیة المقامة من قبل  

 ۲۰۱٥كلیة التمریض/ جامعة كربالء/ 
 

 
 
 
 

 ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر التعلیم (البحوث) . 



 
 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

دراسة تاثیر المستخلصات الخام لنبات الشیح في كفاءة  ۱
 عملیة البلعمة

مجلة جامعة  كربالء 
 العلمیة

2008 

 vincaدراسة تأثیر المستخلصات الخام لنبات عین البزون ۲
rosea   عل�ى نم�و الخط�وط الخلوی�ة الس�رطانیة والطبیعی�ة

 In vitroلبعض اللبائن خارج الجسم الحي 
 

كربالء مجلة جامعة  
 العلمیة

2009 

دراسة تأثیر المستخلصات الخام لنبات عین  ۳
على انقسام الخالیا اللمفاویة للدم  Vinca roseaالبزون

في ایقاف Colchecine  البشري كبدیل عن الكولجسین 
 الخالیا اللمفاویة عند طورھا األسستوائي .

 

مجلة جامعة  كربالء 
 العلمیة

2009 

دراسة التأثیرات السمیة الوراثیة الخلویة لجذور نبات  ٤
في الخالیا اللمفاویة  (Vinca rosea) عین البزون  

البشریة المحفزة على االنقسام واستخدامھا كبدیل لمادة 
 الكولجسین خارج الجسم الحي.

 

مجلة جامعة  كربالء 
 العلمیة

2009 

5 Mutagenic and anti-mutagenic   effect of 
alcoholic extract of Citrullius  Colocynthis 

seeds using bacterial system (G- system) 
 

مجلة جامعة  كربالء 
 العلمیة

2012 

٦ The Mutagenicity and  Anti-mutagenicity 
effect of Aqueous Leaves Extract of Vinca 
rosea by Bacterial system (Part one ) 

Al- Nahrain 
University  2013 

 Angiotensin    دراسة التعدد المظھري لجین ۷
Converting Enzyme (ACE) gene 

Polymorphism     مع   االصابة بمرض التھاب
   Ankylosing spondylitisالفقرات التصلبي 

اقلیم  –جامعة جیھان 
العراق-كوردستان   2014 

    مستقبل البروجستیرون دراسة التعدد المظھري لجین ۸
Progesterone receptor gene Polymorphism 

(PGR)    بمتالزمة تكیس  المصابات   في النساء
   (PCOS)المبیض المتعدد  

مجلة جامعة  كربالء 
 العلمیة

2014 

 Angiotensin دراسة التعدد المظھري لجین ۹
Converting Enzyme (ACE) gene 

Polymorphism    متالزمة تكیس المبیض المتعدد   مع
(PCOS) Polycystic ovary Syndrome   

مجلة جامعة  كربالء 
 العلمیة

2014 

دراسة جزیئیة وكیموحیویة لبعض سموم البكتریا  ۱۰
Helicobacter Pylori المعزولة من مرضى عراقیین 

مجلة جامعة  كربالء 
 العلمیة

2015 

 

 عضویة الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة . تاسعا: 



 
 

     

 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة  ت

 

 السنة الجھة المانحة

وزارة التعلیم العالي والبحث  السید معالي الوزیر ۱

               

 

 2017لغایة  ۱۹۹۹من  جامعة كربالء ) كتاب۱٦الجامعة(السید رئیس  ۲
السید مساعد رئیس  

 ۲الجامعة(للشؤون االداریة  العدد

 ۲۰۱٥ جامعة كربالء

 2014لغایة  ۱۹۹۹من                كلیة التربیة للعلوم الصرفة ) كتاب۳۰السید العمید ( ۳

                              ۲۰۱۲ كلیة الصیدلة/ جامعة كربالء )۱السید العمید ( ٤
 ۲۰۱۱ كلیة الطب/ جامعة كربالء )۱العمید( السید ٥
٦    
    

 


	الاختـصــاص العام : علوم الحياة                         الاختـصــاص الدقيق :    وراثة خلوية
	الوظيفــــــة     :  تدريسية /     الدرجة العلمية :      أستاذ مساعد

