
  

 السيرة العلمية والذاتية لألستاذ الدكتور عبد الحسين حسن كاظم

 

 مدينة الناصرية ) محافظة ذي قار (  1938  التولد :

 

 التحصيل العملي :  

   1967جامعية أولية ) خمس سنوات تخصص( ، جامعة صوفيا ، بلغاريا  .1

   1972كانديدات علوم الحياة ) دكتوراه ( ، جامعة صوفيا ، بلغاريا  .2
 

 الدرجات العلمية :  

 1986،  1973باحث علمي وباحث علمي أقدم ، مجلس البحث العلمي ،  .1

  1990أستاذ مساعد ، كلية التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد  .2
   1996أستاذ ، كلية التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد  .3

 

 نشاطات العلمية :  ال

 

 اللجان :   –أ 

   2003 – 1974. اللجنة المركزية لمكافحة القوارض في العراق  1       

   1989 – 1976. اللجان التحضيرية لمؤتمرات مجلس البحث العلمي 2       

  1998 – 1977. اللجان التحضيرية لمؤتمرات جمعية علوم الحياة العراقية 3       

   1992 – 1986. اللجنة المتخصصة بالقوارض ، االتحاد الدولي للمحافظة على األنواع 4       

  1994. اللجنة الوطنية لدراسة تأثيرا اليورانيم المنضب 5       

 و المنظمة العربية للزراعة    FAOو  WHO. خبير مسجل في كل من 6       

       ولحد االن  2018. اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على نواقل االمراض 7       

  

 االستشارات :   -ب

   2003وارض في وزارة الصحة لغاية . استشاري مكافحة الق1       



   2003. استشاري مكافحة القوارض في وزارة الزراعة لغاية 2       

 . استشاري مبيدات القوارض شركة طارق العامة ، وزارة الصناعة  3       

   2003. استشاري مكافحة القوارض في أمانة بغداد لغاية 4       

 

 المؤتمرات والندوات :   -ج

( واالتحاد السوفياتي   1977االشتراك في المؤتمرات العربية والعالمية في كل من مصر العربية ) .1       

 1989وايطاليا   1985( وكندا 1997،  1981واألردن )  1982والمغرب  1981 ا( وفنلند 1977السابق        )

 . االشتراك في مؤتمرات مجلس البحث العلمي  2       

 . االشتراك في مؤتمرات جمعية علوم الحياة العراقية  3       

 . االشتراك في مؤتمرات جامعتي المستنصرية وبابل والكوفة  4       

   1998 – 1992. االشتراك في الندوات الوطنية لدراسات القوارض وطرق مكافحتها ، وزارة الصحة 5       

 ) منظم ومحاضر (              

 شتراك في الدورة التدريبية العالمية لدراسات القوارض وطرق مكافحتها ، جامعة ردنك ، المملكة                   . اال 6       

 ) أستاذ زائر (    1988المتحدة            

 ووزارة الصحة     DANIDAبالتعاون مع     WHO. االشتراك في الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة 7       

 ) مشارك ومحاضر (   1978لعراقية ا           

 . الندوات العلمية حول واقع التعليم العالي وسبل تطويره ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) مشارك    8       

 ومقدم بحث (  

 . االشتراك في الندوة العلمية حول التربية والتعليم العالي التي دعى إليها ونظمها فخامة نائب رئيس         9      

   2011الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي            

 

 التدريس واإلشراف :   -د

 ت األولية .  . تدريس مواد علم الحياة والفسلجة الحيوانية واألجنة لطلبة الدراسا1      

. تدريس مواد علم اللبائن وحياتية ومكافحة القوارض والفسلجة البيئية والغدد الصم في كليات جامعة بغداد 2      

 لطلبة الدراسات العليا  



 . اإلشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه  3    

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه . االشتراك في لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه ولجان مناقشة 4    

 ) رئاسة وعضوية ( في جامعات بغداد والمستنصرية والبصرة وبابل والكوفة وديالى         

 

 المناصب العلمية :   -هـ

   1986 – 1977. رئيس قسم العلوم الحيوانية ، مجلس البحث العلمي 1     

  2008 – 2003الهيثم ، جامعة بغداد . رئيس قسم علوم الحياة ، كلية التربية ابن 2     

 ولحد االن    2013. رئيس قسم علوم الحياة وتدريسي في كلية الفارابي الجامعة 3     

 

 هيئات التحرير :   -و

  1988  – 1976. سكرتير تحرير مجلة بحوث علوم الحياة ، مجلس البحث العلمي 1      

   2002 – 1982. عضو هيئة تحرير المجلة العراقية لعلوم الحياة ، جمعية علوم الحياة العراقية 2      

  2008 – 2003. عضو هيئة تحرير مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية 3      

 

 الكتب والبحوث المنشورة :   -ز

 1991الشوؤن الثقافية العامة, بغداد القوارض: بيئتها وحياتيتها وطرق مكافحتها. دار  .1

 1980مكافحة القوارض. وزارة الثقافة واالعالم/ دائرة االعالم الداخلي  .2
3. Basic course in invertebrates biology. Thaier AL_Essami, Baghdad, Iraq, 2019 
4. Fundamental course in parasitology. Thaier AL_ Essami, Baghdad, Iraq, 2019 
5. Basic course in embryology. Thaier AL_ Essami, Baghdad, Iraq, 2019 
 ) ستون( بحثاً في مجال مكافحة وحياتية القوارض والفسلجة البيئية نشرت  60أكثر من  .6

 في مجالت عراقية وعربية وعالمية           

 

 النشاطات األخرى: -ح

     1 ً ( وحركة أنصار السالم في العراق والحركة العالمية   . ناشط في الحركة الشبابية والطالبية ) سابقا

 المناهضة  

 للحرب والتمييز العنصري           

 . ناشط في مجال الدفاع عن حقوق التدريسيين الجامعيين واألكاديميين في العراق  2     



 . ناشط في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان في العراق  3     

 ار الديمقراطي الهادف لبناء العراق الحر المستقل الموحد المتطور  . ناشط في فعاليات التي4     

 

 عضوية الجمعيات العلمية :  -ط 

 . عضو جمعية علوم الحياة العراقية  1     

 . عضو جمعية علوم اللبائن األمريكية  2     

 . عضو جمعية بومباي للتاريخ الطبيعي  3     

 . عضو جمعية الحيوان البلغارية  4     

 . عضو اتحاد الحياتيين العرب  5      

 . عضو الجمعية العربية لوقاية النبات  6     

 

ولحد االن اعمل كرئيس قسم    2013ومنذ   2008/    9/  23تمت اإلحالة على التقاعد بتاريخ  مالحظة :  

 وتدريسي في كلية الفارابي الجامعة  

 

 أ . د . عبد الحسين حسن كاظم                                                                                         

 


