
 

 اسامة باسم عبد الخالق الصفار الاسم:

  :الميلادتاريخ 

 Osamaalsaffar@madenatalelem.com البريد الالكتروني:

 تدريسي الوظيفة:

 مدرس الدرجة العلمية:

 

 2007 قسم علوم الحياة –كلية العلوم  /جامعة بغداد  –بكالوريوس  -

 2010 قسم علوم الحياة –بغداد / كلية العلوم  جامعة -الماجستير -

 2015 قسم علوم الحياة –جامعة بغداد / كلية العلوم  -الدكتوراه -

 علوم حياة -التخصص العام -

 مناعة وراثية -التخصص الدقيق -

 

 تدريسي في كلية مدينة العلم الجامعة من سنة       الى الآن. -

 

-احياء مجهرية غذائية  -مضادات  -وراثة احياء مجهرية   -مناعة  -بكتريا مرضية  -

 فايروسات -هندسة وراثية -البايولوجي الجزيئي 

 

 



 

 Reactive 2010لسنه  2العدد  2المجلد  مجلة كلية مدينة العلم الجامعة -

Oxygen species induced by Enteriobacteriaaceae in human uroepithelial 

cells 

دراسة متعدد  2011لسنه  1العدد  3المجلد  مجلة كلية مدينة العلم الجامعة -

 PMNsبعض وظائف  على K. planticolaالسكريد المحفظي المستخلص من بكتريا 

تاثير  2012لسنه  1العدد  3المجلد  االمجلة العراقية للعلوم والتكنولوجي -

على الخميرة  Callistemon viminalisالمستخلص الاثيلي لاوراق نبات فرشاة الُبطل  

 .Candida sppالبيضية 

2012لسنه  2العدد  3المجلد  المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا -

 Correlation between nDNA and  mtDNA Fragmented by Reactive 

Oxygen Species in Human Uroepithelial Cells 

2013لسنه  1العدد  5المجلد  مجلة كلية مدينة العلم الجامعة -

 Characterizations of Bioflocculant Produced by Bacillus coagulans 8B 

and Application in Domestic Wastewater Treatment 

التقييم المايكروبي وسلامة  1العدد  7المجلد  مجلة كلية مدينة العلم الجامعة -

 الاستهلاك لبعض الخضر الورقية

تاثير المستخلص المائي لنبات  2العدد  7المجلد  مجلة كلية مدينه العلم الجامعة -

 .Staphylococcus sppعلى بكتريا   Camellia sinensisالشاي الاخضر

- Bio-Genetic  4العدد  3المجلد 

 Association between tumor necrosis factor-α gene 2015لسنة  -

polymorphisms and hepatitis C virus infection in Iraqi Patients 

- Current Research in Microbiology and Biotechnology  3العدد  3المجلد 

 Association between tumor necrosis factor-α gene 2015لسنه  -

polymorphisms and hepatitis B virus infection in Iraqi Patients 

- American Journal of Biology and Life Science بحث قيد النشر

 Interferon's gamma gene polymorphisms and serum levels with 

population susceptibility to HBV, HCV in an Iraqi 

 



 

- 1 

 

- Cytokine Gene Polymorphisms in Iraqi Patients with Viral Hepatitis, Lab 

LAMBERT Academic publishing 

 

 لا يوجد -

 

الهيئة التحضيرية ومشارك ببحث في المؤتمرالبيئي الثاني لكلية مدينة العلم  عضو -

  الجامعة

الهيئة التحضيرية ومشارك ببحث في المؤتمرالعلمي الرابع  لكلية مدينة العلم  عضو -

  الجامعة

 الهيئة التحضيرية في المؤتمرالعلمي الخامس لكلية مدينة العلم الجامعة عضو -

  جامعة بغداد–مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الاول لعلوم الحياة/كلية العلوم  -

 معهد الهندسة الوراثية –المؤتمر العلمي للهندسة الوراثية مشاركة في  -

 

  كتب وتقدير من عمادة كلية مدينة العلم 10اكثر من  -

  كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد -

 كتاب شكر وتقدير من وزارة البيئة -

 

 

 



  2015الامريكية للبحوث العلمية   OMICS Publishing Groupعضو منظمة -

 ASM  2014   American society of عضو الجمعية الامريكية للاحياء المجهرية -

microbiology     

 IMCAS 2014  The Institute of عضو الاكاديمية الصينية للاحياء المجهرية -

Microbiology Chinese Academy of Science 

  Peprotech for Cytokines  للحركيات الخلوية  Peprotech UK معهد زميل -

 NCBI   2013  National Center for Biotechnology Informatio عضو في -

   Annual review   2013 عضو في -

 2011عضو نقابة المعلمين العراقيين   -

 Electrophoresis و PCR  حاصل على دورات في استخدام -

  في استخدام العديد من الاجهزة المختبرية المتطورة حاصل على دورات -

  ELISA  حاصل على دورات في استخدام -

  عضو لجنة الجودة والاعتمادية في كلية مدينة العلم الجامعة -

 

عملت في مجال الادارة والحاسبات والبرامج والشبكات والاتصالات لفترة طويلة البرامج التي 

 اعمل عليها 

• All version of windows since windows 3.1 to Up version  

• All version of Microsoft Office including: 

- Access 

- Excel 

- Word 

- PowerPoint 

- FrontPage 

- Visio  

- Publisher   

- Dreamweaver  

- Photoshop  

- CorelDraw  



- Ulead photo impact  

• All routine program used in PC   

• Network and sharing and server  

• All images programs such (ACDsee, Arigle, photo editor, etc ... 

• All programs of multimedia and music, video, and other    

• All composer programs such WinRaR and WinZip. 

 

 

 العربية -

 الانكليزية -

 

 


