
 السيرة الذاتية

 غنية جاسم شنيور

كلية العلوم –الجامعة المستنصرية   
Mobile: + 

Email: gangan81_3@yahoo.com 

 :تعريفي ملخص

  

  (مناعة /فرع الحيوان/)قسم علوم الحياة/تدريسي في الجامعة المستنصرية كلية العلوم/ مدرس مساعد 

 

 :الدراسية الشهادات 

  

 M.Sc. #2:  
 

 والتكريم األكاديميالجوائز 

 

 #1: 

 #2: 
 

 :الخبرة األكاديمية والتدريس

 

 #1: 

 #2: 
 

 :المقررات الدراسية التي تم تدريسها
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

وراثة/ خلية / تلوث / بيئة / مناعة    

 

 :األنتساب المهني او الجمعيات

 

  لجنة البيت الحيواني / االكاديمي  االرشادلجنة / لجنة المخزن 

 

 

 

 

 

 
 

 المنشورات العلمية

 

 (دور خاليا الدم البيض والحالة تاكسدية في تغير معالم السائل المنوي) -1 بحوث علمية 

 (من البكتريا المعوية المعزولة من الصرصر االلماني في بعض مستشفيات مدينة بغداد  B- lactamaseدراسة انتاج انزيمات ) -2                

 

 

 



:تطوير المهارات   

 

 

 

  التفاصيل
 عنوان

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

  Fever ebola hemorrhage الندوات
 الدورة التدريبية في بريطانيا

(Bean pod mottle virus making an anally from an enemy) 
The role of bacterial enzymes in cancer treatment)) 

 الدورة التدريبية في بريطانيا
 (Mass gathering health an old new challenge to global health) 

االسباب والعالج..... االجهاد  
 برنامج السيطرة على العدوى

 الرصانة العلمية والنشر في المجالت المعتمدة عالميا  
 فسلجة النبات في الدراسات العالمية

 
 المضاعفات الغذائية وهل نحن بحاجة اليها 

 جرائم االبادة الجماعية 
 طرق قياس تاثير وجودة البحوث

Medical waste management 
 اهوار العراق تنوع احيائي وارث حضارة

التكنلوجيا التشهير واالبتزاز االلكتروني مؤثر خطير على تغير القيم وظاهرة غذتها 
 والتراجع االخالقي

 

 
كلية العلوم 

الجامعة /
 المستنصرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ كلية العلوم
الجامعة 

 المستنصرية
  

22-2-2112  
2-3-2112  

21-3-2112  
22-3-2112  
7-9-2112  
2-11-2112  
 

11-11-2112  
22-11-2112  
22-2-2112  
8-3-2112  

  
12-3-2112  
22-3-2112  
31-11-2112  
22-12-2112  
8-12-2112  
2-12-2112  

 استخدام الحيوانات المختبرية في التجارب البايلوجية الدورات
 

كلية العلوم 
الجامعة /

 المستنصرية

2-7/2/2112  

 داء السكري وتاثيره على الصحة العامة ورش العمل
مجموعة , االمن واالمان الحيوي والكيميائي واالشعاعي والنووي في المختبرات الجامعية 

 CBRNاساتذة من مختلف الجامعات وهيئة الرقابة ودائرة البحث والتطوير وفريق 

 االمن والسالمة البايلوجية والكيميائية في المختبرات
 

الدمفي المركز الوطني المراض ( الزرع الجرثومي )ورشة عمل   
Status internet of things  

 البوابات االلكترونية للنشر الدولي
 
 
 
 

كلية العلوم 
الجامعة /

المستنصرية كلية 
الجامعة /العلوم 

 المستنصرية
 
 

كلية العلوم 
الجامعة /

 المستنصرية
 

المركز الوطني 
 المراض الدم
/ كلية العلوم 

الجامعة 
 المستنصرية
كلية العلوم 

الجامعة 
 المستنصرية

18-2-2112  
9-12-2112  
 
 

23-22/2/2112  
7-8/9/2112  
3-11-2112  

22-11-2112  

مواجهة التحديات : علوم الحياة : المؤتمر الدولي االول للعلوم البيلوجية تحت شعار  مؤتمرات
 وتعزيز التطور في العراق

 

العلوم  كلية

جامعة / للبنات
 بغداد

2-8/11/2112  
 
 
 



Curriculum Vitae 

           ghanyia jasim shnayoor 

Mustansiriyah University – College of science---------- 
Mobile:  

Email: gangan81_3@yahoo.com 

 PERSONAL SUMMARY: 

  

 assistant  lecturer in college of science /biology / zoology-immunology  . 

 

 EDUCATION: 

  
 

 M.Sc. 
 

 ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

 

 #1: 

 #2: 
 

 ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

 

 #1: 

 #2: 
 

COURSES TAUGHT: 
 

Undergraduate Graduate 

Immunology/ ecology/ pollution/ 
cytology/genitics 

 

 

PROFESSIONAL AFFILIATION: 

 

  
 

PUPLICATIONS: 

 

 . Role of white blood cell s and oxidative status in changing seminal fluid parameters . 

  

  

 . 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

 . 
 


