
 الذاتية السيرة

 

 

  مهند وهيب مهدي ويس  االسم الرباعي: -

 27/5/1986 تاريخ الوالدة: -

 2/1/2012 تاريخ الحصول عليها:                                                  الشهادة: دكتوراه -

 تقانة احيائية التخصص الدقيق:                                    علوم الحياةالتخصص العام:  -

 24/7/2022 تاريخ الحصول عليه:                                            أستاذ مساعداللقب العلمي:  -

  سنة  10نوات الخدمة في التعليم العالي: عدد س -

 اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 البريد االلكتروني -

mohanad_wm@yahoo.com mohanadwm888@gmail.co mohanad@uodiyala.edu.iq 

 /جامعة ديالى التربية للعلوم الصرفةكلية  الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس: -

 2009-2008تاريخ منح الشهادة:         

 2/1/2012 تاريخ منح الشهادة:     كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى  الماجستير:الجهة المانحة لشهادة  -
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نمو حاصل نبات الذرة انبات وتأثير مغنطة البذور ومياه الري العذبة والمالحة في  عنوان رسالة الماجستير: -

 ( .Zea mays Lالصفراء)

قدم السكري مع الوفلم لبكتريا ينات االلتصاق الدمية وجينات الباالتغايرات في جي الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 االبكتيري تأثير دقائق أوكسيد النحاس النانوية في جينات بايوفلم

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

  16/11/2014 كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة لدراسة المسائيةا مقرر 

مسؤول مختبر الوراثة الجزئية  
  واألدلة  الجنائية 

 ومازال -2016 كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

 محاضر  2103 -2012 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى  

 محاضر  2013-2012 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى  

 على المالك الدائم  ومازال -2013 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى 
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 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2012 فسلجة النبات العملي  العلوم  كلية التربية االساسية ديالى 1

 2012 البيئة والتلوث العملي  العلوم  كلية التربية االساسية ديالى 2

 2012 النبات العام العملي  العلوم  كلية التربية االساسية ديالى 3

 2013 فسلجة الحيوان العملي  علوم الحياة كلية التربية االساسية ديالى 4

 2012 التربية الصحية والبيئية  اللغة االنكليزية  كلية التربية االساسية ديالى 5

 2013 طحالب عملي  علوم الحياة  التربية للعلوم الصرفة ديالى 6

 2013 تشريح نبات /عملي  علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 7

 2013 بيئة وتلوث عملي   علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 8

 2016-2014 فسلجة النبات العملي علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 9

 2015-2014 الوراثة العملي  علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 10

 2016-2015 االحصاء الحياتي  علوم الحياة  التربية للعلوم الصرفة ديالى 11

 ومازال-2018 علم االحياء الجزيئي  علوم الحياة  التربية للعلوم الصرفة ديالى 12

 

 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 العنوان ت
 االنعقادمكان 

 نوع المشاركة

 حضور( -)بحث

 السنة

قنيات العلمية الحديثة في تطوير زراعة الذرة الصفراء في العراقال 1  2014 حضور كلية الزراعة 

 2014 حضور التربية للعلوم الصرفة السيطرة االحيائية على الحشرات طريقة نظيفة بيئيا 2

 2015 حضور التربية للعلوم الصرفة الكيميائية المختبرية والصناعية معالجة النفايات والسيطرة على تداول المواد 3

 2015 حضور التربية للعلوم الصرفة االضطرابات النفسية وتأثيرها على العملية التعليمية 4

 2015 حضور التربية للعلوم الصرفة التدخين ومضاره  5

 2015 حضور التربية للعلوم الصرفة التعليم االلكتروني 6

 2015 لجنة تحضيرية رئاسة الجامعة اشكاليات التعليم العالي في جامعة ديالى  7

التربية االساسية بوابة المعرفة نحو التنمية المؤتمر العلمي السادس  8

 والمستقبل 
 كلية التربية االساسية

 2015 بحث

كلية جامعة كربالء /  الثالث الدولي  المؤتمر العلمي  9

 الصرفةالتربية للعلوم 

 2015 بحث

 2016 محاضر التربية للعلوم الصرفة اساسيات كتابة مشروع التخرج 10

 2017 محاضر التربية للعلوم الصرفة دور وأهمية الفيتامينات وتأثيرها على صحة االنسان 11

 2019 بحث بيروت تكنلوجيا ومواد الطاقة والبيئة واالستدامة المؤتمر الدولي 12

الدولي الثاني للعلوم األساسية والتطبيقية وتكنلوجيا المعلومات المؤتمر  13

 والهندسة وبحوث التصميم
 إسطنبول

 2019 بحث

 2019 بحث جامعة القادسية  المؤتمر الدولي الثاني 14

 2019 بحث أثينا تكنلوجيا ومواد الطاقة والبيئة واالستدامة المؤتمر الدولي 15

 2019 محاضر كلية العلوم اإلسالمية الية استخدام اللجنة االمتحانية للماستر شيت االلكتروني  16

استخدام وتطوير البرنامج االلكتروني الدارة اللجان االمتحانية للدراسات  17

 العليا
 كلية الطب

 2019 محاضر

البرنامج دورة تدريبة لتطوير عمل اللجان االمتحانية وشعبة التسجيل على  18

 االلكترونية
 التربية للعلوم الصرفة

 2020 محاضر

 2021 بحث اسطنبول المؤتمر الدولي الرابع  19

 

 

 

 

 



 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsومجالت )لمية المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

1 

 مجلة ديالى للعلوم الصرفة 

ISSN: 2222-8373. 

تأثير مغطة البذور ومياه الري العذبة والمالحة في  العراق

 Zea maysبعض صفات نمو نبات الذرة الصفراء )

L. ) 

Volume 8. 

Issue4.  كانون

 االول

2012 

2 

The Swedish Journal 

of Scientific 

Research sjsr) 

ISSN: 2001-9211.  

 the effect of spraying with licorice extract السويد

and organic fertilization of poultry in the 

growth of fenugreek plant (Trigonella 

foenum-graecum L.) 

Volume 1. Issue 

6.  November 

2014 

3 

 مجلة الفتح 

ISSN: 1996-8752. 

تأثير الرش بكبريتات الزنك في نمو وحاصل نباتات  العراق

في نظام الزراعة المائية  .Lactuca sativa L الخس

NFT 

عدد خاص بوقائع 

المؤتر العلمي 

 السادس

8-4-2015 

2015 

4 

كلية التربية  –جامعة كربالء 

 للعلوم الصرفة 

تأثير مغنطة البذور ومياه الري المالحة في بعض  العراق

 Zea mays Lالصفات الفسلجية لنبات الذرة الصفراء 

وقائع المؤتمر العلمي 

 لثالثا

2015 

5 

Advances in Life 

Science and 

Technology 

ISSN 2224-7181  

 Genetic Diversity of Some Taxa of امريكا

Cucurbitaceae Family Based on 

“ RAPD” Markers 

Volume.37 2015 

6 

Journal of purity 

utility reaction and 

environment 

 Effect of Gibberellic Acid, Proline and ماليزيا

Humic Acid on The Yield and Chemical 

Composition of (Zea Mayes L.) Cultivar 

(Fajir-1) 

Volume 5.   

Issue 1 

February P.P 1-

17 

2016 

7 

Journal of Global 

Pharma Technology 

ISSN: 0975 -8542 

 Vitamin D Status and its Association with الهند

Homocysteine, Insulin and Insulin 

Resistance among Type II Diabetes 

Mellitus in Iraqi Patients 

Vol. 10 | Issue 

11 (Suppl.) 

|645-650 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

8 

Biochemical and 

Cellular 

Archives  ISSN: 

0972-5075 

 significant iron and vitamin d الهند

deficiency and significant increase of 

hepcidin level in Iraqi patient with iron 

deficiency anemia 

.  Vol. 19, No. 1, pp. 1671-1674, 

2019 

 

2019 

9 

AIP Conference 

Proceedings 

2123 

 Virulence gene of Pseudomonas أمريكا

aeruginosa with nanoparticle 
020039 (2019 )

https://doi.org/10.1063/1.5116966 

2019 

10 

Journal of 

Physics: 

Conference 

Series 

 Evaluation of E-selectin rs 5367 C/T برطانيا

Polymorphism in Iraqi Diabetic Foot 

patients 

IOP Conf. Series: Journal of 

Physics: Conf. Series 1294 (2019) 

011002 

2019 

11 

AIP Conference 

Proceedings 

2123 

 Synthesis of Copper Oxide امريكا

Nanoparticles (CuO-NPs) and its 

Evaluation of Antibacterial Activity 

Against P. aeruginosa Biofilm Gene's 

 (2019)020043 

doi/abs/10.1063/1.5138492 

2019 

12 

PROCEEDINGS 

BOOK 

 current status of coronavirus disease in اسطنبول

children / Iraq (review article) 

4th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON COVID-19 

STUDIES 

2021 

13 

Focus on 

Medical 

Sciences Journal 

 Osteoprotegerin (OPG) as Significant ايران

Biomarker of Cardiovascular Disease 

May 2021, Volume 7, Issue 2 2021 

14 

PROCEEDINGS 

BOOK 

 Association of superoxide dismutase 2 باكو

gene polymorphism rs4880 with 

polycystic ovary syndrome among 

Iraqi women 

3 . INTERNATIONAL BAKU 

SCIENTIFIC RESEARCH 

CONGRESS 

October 15-16, 2021 / Baku, 

AZERBAIJAN / Baku Eurasia 

University 

2021 

 

NVEO – Natural 

Volatiles & 

Essential Oils 

 Effect of Zinc Oxide Nanoparticles On تركيا

Activity of Cell Line (B16) Causes Skin 

Cancer 

6 No. 8 Vol.

 2148-9637 ISSN: 2021 

 

International 

Scientific 

Research Journal 

(WoS) 

 Silver Nanoparticles prepared by sol-gel بلجيكا

method effect on Escherichia coli as 

Antimicrobial 

2 No. 3 Vol.

 2776-0979 ISSN: 2022 

 
Eurasian Research 

Bulletin (ERB) 
 Biological activity of some plant extracts in امريكا

Diyala Governorate 

  ERB No. 6 Vol.

 2795-7675 ISSN: 
2022 

 
International 

Journal of Health 

Sciences(IJHS) 

 DNA damage assessment of Hela امريكا

cancer cell line by biosynthetic zinc 

oxide nanoparticles 

Special Issue III 6(S3), 11808–

11816. 2022 

 

Texas Journal of 

Agriculture and 

Biological 

Sciences 

 Evaluation the Breast Cancer Cell line امريكا

DNA damage by Biosynthetic Silver-

green nanoparticles 

No.  TJABS  Vol. 3

 ISSN:2771-8840 2022 

https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/issue/view/123


 والدولية. المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

محلية  اسم الهيئة ت
 دولية/

تاريخ 
 االنتساب

مازال عضوا/ 
 انتهاء العضوية

 مالحظات

1 The Swedish Journal of Scientific Research  
CERTIFICATE OF EDITORIAL BOARD MEMBERSHIP 

-11-2014 دولية 

26 
2019   

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

 نوع االبداع او النشاط ت
 ما حصل عليه

)جائزة/شهادة تقديرة/ 
 كتاب شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

سفره علمية الى مشاتل  كلية التربية االساسية  سفرة علمية 1
 مديرية زراعة ديالى 

2012  

 2013 المشاركه في االسبوع الثقافي  التربية االساسيةكلية  كتاب شكر شكر وتقدير 2

تهيئة االمتحانات الدراسات  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير 3
 العليا

2014 

تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة شكركتاب  شكر وتقدير 4
للحصول على عضوية 

 بالمجالت العالمية 

2014  

 2015 نشر بحوث عالمية  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير 5

المشاركة في مؤتمر  رئيس الجامعة كتاب شكر شكر وتقدير 6
اشكاليات التعليم العالي في 

 جامعة ديالى 

2105 

 2015 تهيئة المعرض السنوي  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير 7

تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير 8
 في اللجنة االمتحانية  

2016  

تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر وتقديرشكر  9
 في الكلية وصيانة المختبرات

2016  

تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير 10
 في اللجنة االمتحانية  

2018 

تهنئة على الجهود المبذولة  الصرفةكلية التربية للعلوم  كتاب شكر شكر وتقدير 11
 في اللجنة االمتحانية  

2019  

تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير 12
 نشر بحوث عالمية  

2020  

  2020 تثمين جهود الوزير كتاب شكر شكر وتقدير 13

الجهود المبذولة تهنئة على  الوزير كتاب شكر شكر وتقدير 13
 في االعمال الموكلة

2020  

شكر وتقدير على الجهود  الوزير كتاب شكر شكر وتقدير 14
المبذولة في التدريس 

 االلكتروني

2020  

شكر وتقدير على الجهود  رئيس الجامعة كتاب شكر شكر وتقدير 15
المبذولة في التدريس 

 االلكتروني

2020  

شكر وتقدير على الجهود  الوزير كتاب شكر شكر وتقدير 16
 المبذولة 

2021 

 والترجمة التأليف -

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

منهجية /  عدد الطبعات سنة النشر

 غير منهجية

 البرنامج االلكتروني إلدارة ومتابعة طلبة الدراسات العليا دليل  1

 واصدار نتائج االمتحانات ووثائق التخرج والسير العلمية

 غير  50 2019 ديالى جامعة

 


