السيرة الذاتية

 -1االسم الرباعي :مريم جاسم محمد

 -2مكان وتاريخ الوالدة :بغداد 1968
-3الجنسية :عراقية

 -4التحصيل الدراسي :دكتوراه عموم زراعية  /ثروة حيوانية /تغذية وتربية أسماك
 -5الشيادات :

بكموريوس عموم زراعية /ثروة حيوانية /جامعة بغداد 1989/

ماجستير عموم زراعية /اسماك /تغذية اسماك /جامعة بغداد 2222/

دكتوراه عموم زراعية /اسماك /تغذية اسماك /جامعة بغداد 2225/

 -6االختصاص العام  :عموم االسماك

-7االختصاص الدقيق:تغذية وتربية اسماك

-8الوظيفة ومكان العمل الحالي :أستاذ جامعي /وزارة التعميم العالي والبحث العممي /كمية
الزراعة /قسم الثروة الحيوانية  /فرع األسماك

 -9المقب العممي :مدرس

-12المشاركة في مؤتمرات عممية محمية وعالمية (مرفق قائمة بذلك )

-11المشاركة والعمل كباحث اول في العديد من البحوث والدراسات والندوات في القطر وخارجو
حول تغذية وتربية االسماك (تغذية طبيعية وصناعية )مع المشاركة في بحوث البيئة

والتموث النفطي.
 -12عضو في جمعية صيانة وحفظ الموارد البيئية والوراثية .

 -13كتابة المقاالت الدورية في مجمةالوراثة والبيئة و في مجمة عين التابعة الى وزارة العموم
والتكنولوجيا .

 -14مسؤول شعبة التربية والتغذية في مركز الثروة الحيوانية والسمكية لمرتين األولى لعام
 2212والثانية بموجب االمر االداري المرقم  3559في  2214/ 4/ 8ومستمرة.

 – 15انتقمت إلى جامعة المثنى  /كمية الزراعة  /قسم الثروة الحيوانية عام  2216وتمت
المباشرة بموجب األمر اإلداري ذي العدد  375أ في . 2216 /2 /7

 -16المشاركة في دورة طرائق التدريس المركزية األولى في جامعة المثنى لمعام 2216
بموجب األمر الجامعي ذي العدد  2232في . 2216 / 4 /5

 - 17مناقشة طالبة ماجستير ( أمال ثامر مكي الكعبي ) عن رسالتيا الموسومة تأثير ثالثة
أنواع من المعزز الحيوي في عالئق اسماك الكارب الشائع المرباة في أنظمة الماء الدوارة

بموجب األمر الجامعي ذي العدد د ع ب  1663 /في . 2216 / 3/ 14

– 18منحت لقب عممي مدرس بموجب األمر الجامعي ذي العدد دع ح  2945 /في /5 /8
. 2216

 – 19أحد أعضاء الييئة التدريسية في قسم الثروة الحيوانية  /كمية الزراعة  /جامعة المثنى

 –22أحد أعضاء لجنة انضباط الطمبة بموجب األمر اإلداري ذي العدد ح 2442في / 19
. 2216 / 12

 – 21اإلشراف والتدريس عمى طمبة الدراسات العميا بموجب األمر اإلداري ذي العدد  879في
. 2217 / 3 / 27

 -22سيتم نشر كراس بعنوان ( دور الغذاء الطبيعي في تغذية يرقات األسماك ) بأذن اهلل لعام
. 2218

 – 23عدد رسائل الماجستير المشرف عمييا 1 :
 – 24عدد مناقشات رسائل الماجستير 3 :

ق ائمة المؤتمرات والندوات العلمية

عنوان المؤتمر او الندوة

مكان وتاريخ االنعق اد

نوع المشاركة

ندوة برنامج تطوير الثروة السمكية في

مركز بحوث االسماك من 5-4

مشارك

المؤتمر العممي االول لجامعة بابل

جامعة بابل 1995

بحث

المؤتمر العممي االول لكمية العموم-جامعة

جامعة بغداد من  28-26اذار

بحث

المؤتمر العممي الثالث لكمية المعممين –

جامعة ديالى من  31اذار –االول

بحث

المؤتمر القطري الثاني لعموم الحياة –

الجامعة المستنصريةمن 26-25

بحث

المؤتمر القطري العممي الثاني في تموث

منظمة الطاقة الذرية العراقية

بحث

المؤتمر العممي الخامس لكمية العموم-

الجامعة المستنصرية من 24- 23

بحث

الموتمر الثاني لكمية الزراعة –جامعة

جامعة القاىرة من 32-28تشرين

بحث

بحيرة سد القادسية

بغداد

جامعة ديالى

الجامعة المستنصرية

المياه واساليب حمايتيا
الجامعة المستنصرية
القاىرة

ندوة حول البحث العممي والتطوير

التكنولوجي اساس التنمية

كانون االول 1995

1996

من نيسان 2221

كانون االول 2222

من 22-19اذار 2223
تشرين االول 2221
االول 2222

قاعة ابن الييثم في وزارة العموم

والتكنولوجيا في 2211-4-11

مشاركة

ندوة تخصصية بعنوان دورالمرأة في تطوير
البحوث الزراعية

قاعة ابن الييثم في وزارة العموم

والتكنولوجيا في 2211-9-12

المؤتمر العممي الثاني لمركز أحياء التراث

قاعة الحرية في كمية العموم

ورشة عمل حول مشروع التعاون مع

قاعة محمد في وزارة الزراعة –

العممي العربي

المؤسسات الحكومية الجراء البحوث

الزراعية

السياسية من  3-2نيسان 2212
الطابق السابع–حزيران 2212

بحث
بحثان
حضور

ندوة عممية عن سمكة البمطي وأثرىا في

مركز ومتحف التاريخ الطبيعي في

مشاركة

وقائع المؤتمر العممي النسوي الوطني

فندق فمسطين مريديان / 13-12

دراسة

ورشة عمل لييئة الرقابة الوطنية

وزارة العموم والتكنولوجيا / 9/32

حضور

ندوة ومعرض منتجات خمية النحل

قاعة ابن الييثم في وزارة العموم

حضور

ندوة عممية حول بيئة المياه الداخمية

كمية التربية /قسم عموم الحياة

البيئة العراقية
األول

العراقية

2212/ 6/ 22

كانون األول 2212
2213

والتكنولوجيا  12-8أيمول 2213
في2213/9/25

وقائع المؤتمر العممي النسوي الوطني فندق فمسطين مريديان / 9- 8

الثاني

2214/1

ورشة عمل بعنوان( االستراتيجية الوطنية

وزارة العموم والتكنولوجيا بالتعاون

لمناىضة العنف ضد المرأة )

ندوة عممية بعنوان اسماك المياه الداخمية

العراقية

مع وزارة حقوق االنسان /4/ 21

حضور

حضور
حضور

2214

كمية التربية – ابن الييثم في 11

2214/ 5/

حضور

المؤتمر العممي الرابع لمدينة العمم الجامعة
المؤتمر العممي الثاني لمكمية التقنية في

المسيب

أسباب االنخفاض الشديد في مياه بحيرة
ساوه

أىمية الوقت بالنسبة لمطالب
ورشة عمل بعنوان أخالقيات مينة
التدريس واألعراف الجامعية

ورشة عمل بعنوان التقييم االلكتروني
لألبحاث ولنشر في المجالت العالمية
ورشة عمل بعنوان آلية النشر في

2214/ 12/ 16-15
الكمية التقنية-المسيب / 28- 27

2215

مركز البادية وبحيرة ساوه في

 ( 2218/1/5ورشة عمل )
كمية الزراعة –قاعة جابر بن حيان
في 2218 /4/18

كمية اليندسة وقسم الجودة واألداء
الجامعي /جامعة المثنى في

كمية الزراعة /جامعة المثنى بالتعاون
مع كمية الزراعة /جامعة البصرة في

مشاركة
مشاركة
مشاركة

مشاركة

. 2218 /2/14

كمية الطب وقسم الجودة واألداء

المجالت الرصينة وزيادة H-Index
ورشة عمل بعنوان ( نحل العسل  ،دراسة

كمية الزراعة  /جامعة المثنى في 22

عن السموك واإلنتاج ورعاية المناحل )

بحث

. 2217/12/18

الجامعي /جامعة المثنى في/ 3 / 7

لمباحثين .

بحث

مشاركة

. 2218

. 2218/ 3/

مشاركة

ق ائمة البحوث المنشورة
 -1التكثير االصطناعي ودراسة بعض المؤشرات التكاثرية لسمكة الشمق Asoiusvorax
)(Heckelفي نير دجمة ،المجمة العراقية لعمم االحياء،المجمد ،2العدد 329-325،2

(.) 2222

-2تأثير انواع مختمفة من الطحالب عمى انتاجية الحيوان الدوالبي Brachionuscalyflours
 Pallasوقائع المؤتمر الثاني –التقانات الحديثة في الزراعة /كمية الزراعة/جامعة

القاىرة  32-28تشرين االول . 2222

-3تأثير فيتامين Eفي نمو وبقاء السمكة الذىبية  ،Carassius auratus L.مجمة كمية
التربية لمبنات ،المجمد . 2223) 1(14

 -4قابمية السمكة الذىبية  Carassius auratus L.عمى تحمل سمية النفط االبيض ،مجمة
الفتح –كمية المعممين -جامعة ديالى–العددالعاشر (. 2221 ) 494-487

 -5تأثير مخمفات مصفى نفط الدورة في مراحل عمرية مختمفة لسمكة الكارب الفضي

)  ، Hypothalmichthys molitrix (Valمجمة عموم المستنصرية ،المجمد ()12
،العدد(. 2221، 445- 433،) 6

 -6تأثير النفط االبيض في بقاء وحيوية اسماك الكارب العادي ،Cyprinus carpioL.مجمة
كمية التربية لمبنات ،المجمد. 2221)4(12

 -7سمية مخمفات مصفى الدورة تجاه بعض اسماك نير دجمة ،المؤتمر القطري العممي االول
في تموث البيئة واسميب حمايتيا،بغداد 6-5تشرين الثاني . 2222

-8التكثير االصطناعي لسمكة الجري االسيوي ،Silurus triostegus Heckelمجمة ابن
الييثم لمعموم الصرفة والتطبيقية ،المجمد،12العدد(. 1999، 6-1،)1

-9حفظ الحيامن لسمكتي الكطان  Barbus xanthopterusوالكارب العادي Cyprinus
،carpioL.

مجمة

الييثم

ابن

،المجمد،15العدد(. 1999، 7-1،)1

لمعموم

والتطبيقية

الصرفة

،جامعة

بغداد

-12حفظ السائل المنوي السماك الكارب االعتيادي Cyprinus carpioL.بطريقة التجميد
مجمة

العميق،

ابن

الييثم

لمعموم

،المجمد،15العدد(. 2222، 14-8،)1

والتطبيقية

الصرفة

،جامعة

بغداد

-11تأثير تركيز الغذاء في حجم الجسم وحجم البيض ومعدل النمو لمحيوان
الدوالبي Brachionuscalyflours Pallasالمستخدم كغذاء ليرقات االسماك  ،مجمة

ابن الييثم لمعموم الصرفة والتطبيقية ،جامعة بغداد ،المجمد،18العدد(25-15،)5

. 2225،

 -12التطورات الجنينية والسموكية السماك الجري االسيوي، Silurus triostegus Heckel
-13

مجمة ابن الييثم لمعموم الصرفة والتطبيقية ،جامعة بغداد،المجمد،12العدد(. 2222، )1
تأثير

استخدام

الفقس،

مجمة

اوساط

زرعية

في

مختمفة

زيادة

انتاجية

الحيوان

الدوالبيBrachionuscalyflours Pallasالمستخدم كغذاء ليرقات االسماك حديثة
ابن

الييثم

لمعموم

،المجمد،18العدد(. 2225، 22-14،)3

الصرفة

والتطبيقية

،جامعة

بغداد

-14تأثير اضافة فيتامين  Cفي أداء نمو اصبعيات اسماك الكارب العادي .

-15

.CyprinuscarpioLمجمة

الزراعة

فيتامين

في

(.)2228
تأثير

اضافة

C

العراقية

أداء

،المجمد،13العدد،1ص87-81

نمو

اسماك

الكارب

العشبي

Ctenopharyngodonidellaمجمة الزراعة العراقية ،المجمد،13العدد،2ص87-82

(.)2228

 -16اضافة فيتامين  Cالى عالئق اسماك الكارب العشبي Ctenopharyngodonidella
وتأثيره في صورة الدم ،مجمة الزراعة العراقية ،المجمد،13العدد،4ص86-82

(.)2212

-17دراسة سموك وحيوية اسماك الخشني (Heckel) Liza abuالمعرضة لمنفط االبيض.مجمة
االنبار لمعموم البيطرية ،المجمد ، 4العدد. 2211، 1

 -18إضافة كمية فيتامين Cعمى العميقة وتأثيره عمى النسبة المئوية لميالكات ومعدل تساقط
الحراشف

السمال

الكارب

الشائعcarpioL

Cyprinusوالكارب

العشبي،Ctenopharyngodon idellaمجمة االنبار لمعموم البيطرية ،المجمد 3
،العدد. 2211، 2

-19دور فيتامين  Cو Eفي نمو وانتاجية الحيوان الدوالبي Brachionuscalyflours
،Pallasمجمة االنبار لمعموم البيطرية ،المجمد ، 4العدد. 2211، 1

-22تأثير فيتامين  Cفي نمو وبقاء السمكة الذىبية  ، Carassius auratusL.وقائع
المؤتمر العممي الثاني لمركز احياء التراث العممي العربي لممدةمن 3-2نيسان . 2221

 -21دراسة أولية حول استخدام النفط االبيض في مكافحة يرقات الضفادع في أحواض تربية

االسماك  ،وقائع المؤتمر العممي الثاني لمركز احياء التراث العممي العربي لممدةمن3-2
نيسان . 2212

 -22تأثير أضافة فيتامين  Cفي بعض الخصائص الحياتية الى عالئق االسماك

الذىبية ، Carassius auratusLمجمة المثنى لمعموم الزراعية – العدد الثاني –
حزيران . 2102.

 - 23تأثير أضافة فيتامين  Cعمى حيوية أسماك الكارب العادي .Cyprinus carpioL.مجمة
العموم الحديثة والتراثية – السويد . 2213 ، ) 2 ( 1 ، 224- 219 ،

- 24تأثير نبات القرنفل Eugenia caryophullataClove plantكمادةمخدرة عمى

الخصائص الدموية السماك الكارب العادي.Cyprinus carpio L.مجمة المثنى لمعموم
الزراعية  ،المجمد ، 2العدد .2214 ، 2

 - 25تأثير اضافة نبات الحمبة Trigonellafoemumgraecum Lعمى الصفات البايولوجية
السماك الكارب العادي . CyprinuscarpioL.مجمة مدينة العمم  ،المجمد  ، 7العدد1

. 2215،

-26االستبدال الجزئي لبذور نبات الحمبة Trigonellafoemumgraecum L.في عالئق أسماك الكارب

العادي.Cyprinus carpioL.وقائع المؤتمر العممي الثاني لمتخصصات اليندسية والزراعية  ،الكمية
التقنية في المسيب  28- 27أيار . 2215

 -27تأثير االستزراع المختمط عمى بعض مؤشرات النمو السماك الكارب الشائع Cyprinus

 .carpioL.والكارب العشبي  . Ctenopharyngodon idell aمجمة المثنى لمعموم

الزراعية – المجمد -5العدد .2217 ، 13-1 : 2

 -28بيئة وحياتية سمكة الخشني ) Liza abu (Heckelفي نير الفرات بالمقطع المار بمدينة
السماوة  ،مفبول نشر  Scopusفي مجمة  ، Plant Archivesالمجمد  ، 18العدد ، 2
. 2218

الدورات التي شارك بها
 -1التحنيط لالسماك في متحف التاريخ الطبيعي/بغداد 6-26/الى.1993/ 7-1

 -2اعداد البحوث والتقارير العممية /معيد التدريب والتطير /الزعفرانة 8-27/الى 9-1
.1994/

-3التحميل االحصائي بأستخدام الحاسبة االلية/معيد التدريب والتطوير /الزعفرانية 7-32/الى
.1994/8-4

 -4الرسوم البيانية بأستخدام /HARVERD GRAFTمعيد التدريب والتطوير /الزعفرانية
1994.5/12/ 3-1/

 -5دورة تخصصية في مركز بحوث االسماك في الزعفرانية بتاريخ .1995/1/11-7

 -6تشغيل الحاسبة بنظام / DOSقسم الحاسبات /كمية العموم /جامعة بغداد-3/
.1998/11/13

 -7تنمية الثروة السمكية وحمايتيا في القطر  /مركز بحوث االسماك في الزعفرانية بتاريخ -4
.1998/7/9

-8الحاسوب االلكتروني /كمية العموم /قسم الحاسبات /جامعة بغداد من  6-26الى-15
. 1999/7

-9دورة ال HPLCمركز بحوث االسماك في الزعفرانية/قسم التغذية من .2226/8/17-13

-12السالمة المينية في معيد التدريب والتطوير في الزعفرانية .

-11دورة تخصصية بعنوان (( االساليب الحديثة في تغذية االسماك )) والمقامة في مركز الثروة
الحيوانية والسمكية بتاريخ  . 2214/ 11 / 22 – 9اعطاء محاضرة بعنوان (( عزل

الطحالب من البيئة المائية ))

 -12دورة اختبار الصالحية في التدريس في جامعة المثنى  /مركز التعميم المستمر لفترة
أسبوعان في شير شباط عام . 2216

