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                                                                          السيرة الذاتية 

 المرجانيد. محمد فرج شذر     :  اسم الشخص الكامل

العلومكلية –الجامعة المستنصرية   
Mobile: +9647901756021 

                                             Email: dr.marjani@uomustansiriyah.edu.iq 
 

 1974المواليد : 

 متزوج ولديه ثالث اطفالالحالة االجتماعية : 

 أستاذاللقب العلمي: 

 :الدراسية الشهادات

 

 (2005دكتوراة أحياء مجهرية / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية ) -
 (2000مجهرية / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية   )  ماجستير أحياء -
 (1996بكالوريوس أحياء مجهرية / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية )  -

  

 الجوائز والتكريم األكاديمي
 

  2013حائز على جائزة يوم العلم ألفضل كتاب مؤلف لعام 

  كتاب شكر وتقدير 70لديه 

 2017لجامعه المستنصرية للعلوم واألداب لعام حصل على المركز االول في مسابقة ا 

  2016و  2015 يالمستنصرية للعلوم واألداب لعامالجامعه حصل على المركز الثاني في مسابقة 

  2012-2011أختير التدريسي المتميز على قسم علوم الحياة لعام 

 2017ت عالمية رصينه لعام أختير التدريسي المتميز في قسم علوم الحياة الناشر ألكثر عدد بحوث في مجال 

  حائز على العديد من الميداليات الذهبية في المعارض العلمية لبراءات االختراع 

 

 :  الخبرات األدارية -

  24/7/2012لغاية  2005عمل مقررا لقسم علوم الحياة / كلية العلوم الجامعة المستنصرية من سنة  -

 

 15/7/2017لغاية  24/7/2012 عمل معاون عميد كلية العلوم للشؤون العلمية منذ -

 

   12/9/2017منذ رئيس تحرير مجلة علوم المستنصرية  -

 

 19.12.2020عمل عميد كلية العلوم بالوكالة منذ  -
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 :الخبرة األكاديمية والتدريس
 

 ( 2015أستاذ في قسم علوم الحياة / كلية العلوم / الجامعه المستنصرية) 

 (2009العلوم / الجامعه المستنصرية ) أستاذ مساعد في قسم علوم الحياة / كلية 

 ( 2005مدرس في قسم علوم الحياة / كلية العلوم / الجامعه المستنصرية) 

 ( 2002مدرس مساعد في قسم علوم الحياة / كلية العلوم / الجامعه المستنصرية) 

   2001-2000في كلية التقنيات الطبية والصحية للعام الدراسي    عمل محاضرا 

   ءات اختراع مسجلة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيه برا  6لديه 

  بحث علمي بمجالت محلية وعالمية 102قام بنشر 

    صكتب علمية في حقل األختصا    6قام باعداد 

  للدراسات العليا روحةواط لةرسا 50اكثر من لجنة مناقشة علمية  وتقييم  144اشترك في 

   عراقداخل وخارج ال ترقية علميةمعاملة  30 حثا علميا لمجالت محلية وعالمية ، و ب 120ساهم في تقييم اكثر من 

  (دكتوراة طلبة عشرةطلبة ماجستير و ثمانيةطالب دراسات عليا ) 18أشرف على. 
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:

 كلية التقنيات الطبية والصحية  2001السالمة المختبرية /  (1

العلوم الجامعه  كلية–/ في قسم علوم الحياة  2005 – 2002ووراثة األحياء المجهرية العملي / للفترة من  البايولوجي الجزيئي (2

 .المستنصرية

 –م علوم الحياة / في قس  2018-2005البايولوجي الجزيئي ووراثة األحياء المجهرية النظري لطلبة البكالوريوس  / للفترة من   (3

 ..كلية العلوم الجامعه المستنصرية

 2011-2010السموم المايكروبية المتقدم / طلبة الماجستير / احياء مجهرية /  (4

 2018-2019لغاية   2012-2011البايولوجي الجزيئي المتقدم / طلبة الماجستير / احياء مجهرية /  (5

 2018-2017لغاية   / 2012-2011وراثة االحياء المجهرية المتقدم / طلبة الماجستير / احياء مجهرية /  (6

 

 2018-2017لغاية   2012-2011احياء مجهرية /  ( لطلبة الدكتوراه /Gene manipulation) الجين معالجة (7
 

 

 :واللجان المشترك بها الجمعيات األنتساب المهني و

 
   2019لغاية  2016/2017عضو اللجنة األستشارية لألحياء المجهرية لوزارة الصحه العراقية منذ 

 لغاية االن 2019بايولوجي الجزيئي لوزارة الصحه العراقية منذ  عضو اللجنة األستشارية لل 

 / 2018رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي االول لالمن وسالمة التطبيقات العلمية / كلية العلوم الجامعه المستنصرية 

 عضو الفريق الوطني التنسيقي المعني بالسيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات 

 دارية لجمعية البايولوجي الجزيئي والوراثة العراقية عضو الهيئة األ 

 عضو الجمعية االمريكية لالحياء المجهرية 

 رئيس اللجنه التحضيرية لورشة عملCBRN   2015التي اقيمت في الجامعه المستنصرية عام 

 2016االحيائي  عضو اللجنة الوزارية لمناقشة مفردات المناهج الدراسية للصفين الخامس والسادس العلمي الفرع 

 2015عام  عضوا لجنة النظر في استحداث دراسة الدكتوراة في كلية التربية جامعة ديالى 

 2016مي حث العلممثل تدريسيي كلية العلوم الجامعه المستنصرية  في الملتقى االكاديمي لمناقشة سياسات وزارة التعليم العالي والب 

 23/2/2017ي فدى البرلماني الثاني لجودة التعليم برعاية رئيس مجلس النواب العراقي ممثل تدريسيي الجامعه المستنصرية في المنت 

 العراقيين للعلماء الدوليه النهرينجمعية  عضو 

  2013اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي التاسع لكلية العلوم الجامعة المستنصرية عضو 

  2014بيئية للتوعية البيئية لعام عضو لجنة التنسيق مع وزارة البيئة القامة معارض وحمالت 

 2017عام  جامعة سامراءلجنة النظر في استحداث دراسة الدكتوراة في  رئيس 
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  2012- 2011عضو لجنة وضع المناهج الدراسية لفرع االحياء المجهرية لعام 

   2013عضو لجنة متابعة تنفيذ ستراتيجية التربية والتعليم في كلية العلوم 

  2013روع تحديث الكتب المنهجية في الجامعة المستنصرية عضو لجنة ادارة مش 

   2013/2014عضو لجنة تدقيق خطة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في الجامعه المستنصرية لعام 

  2015-2014  و  2014-2013عضو لجنة ضمان الجودة المركزية لكلية العلوم للعام 

   2013المركزي بمناسبة اليوبيل الذهبي للكلية لعامرئيس اللجنة المشرفة على مهرجان كلية العلوم  

    2012لغاية  2002عضو اللجنة االمتحانية في قسم علوم الحياة منذ سنة 

  2017-2016ولغاية  2013-2012عضو اللجنة االمتحانية المركزية في كلية العلوم للعام 

   2016-2015لغاية  2014-2013رئيس لجنة قبول طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم لسنة 

   2014-2013رئيس لجنة توزيع طلبة المرحلة االولى على االقسام العلمية في كلية العلوم  

   2014رئيس لجنة تدقيق تطوير الكوادر التدريسية في كلية العلوم لعام 

  2014و  2013رئيس لجنة تدقيق االجازات الدراسية للمتقدمين للعام 

 2013لحد  2010جية مكافحة الفساد في كلية العلوم منذ سنة رئيس لجنة متابعة استراتي 

  21-08-2019عضو لجنة متابعة استعدادات كليات الجامعه لتطبيق نظام المقررات 

   21-08-2019عضو لجنة اعداد برامج توعوية للوقاية من المخدرات في الجامعه 


