
 

Curriculum Vitae/السرية الذاتيت 
 

 
 

Personal Information:      :البياواث الشخصيت 
 

 
Name :Amirah Imran Hussein  : اييرح عًراٌ حسيٍ عجود انجُبثي االسى 

Date of Birth : 8/11/1976 : 8/11/1976 تبريخ انًيالد 

Place of Birth : Babylon  : حهخ /ثبثميكبٌ انًيالد 

ID No: : رقى انهويخ 

Mobile :07808176364 :07808176364 جوال 

E-mail : amirah.imran77@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًُظت انحبني : عًيذ كهيخ عهوو انجيئخ / جبيعخ انقبسى انخضراء

 

 

نوجي وانًُظببت انسبببثم / يسبببةل لببعجخ انسبباليخ ةااليببٍ انكيًيببب ي ةانجبببي

 انفيسيبةيةااللعبعي ة

mailto:amirah.imran77@gmail.com


Education:        :ادلؤهالث التعليميت 
 

انقبسى انخضراء  جبيعخ   

Major :scen/biology :عهوو /عهوو حيبح انتخظض انعبو  

Minor :pollution and environmental :ثيئخ ةتهوث انتخظض انذقيم  

 

 

  انهجبٌ انوزاريخ انجيئيخ
 عضو نجُخ يبلر االداء انجيئي انوطُيخ .*

 عضو انهجُخ انوطُيخ نهتظحر .*

 عضو انهجُخ انوطُيخ نهتغيراد انًُبخيخ .*

 .عضو في انهجُخ انًحهيخ نًبلراد االداء انجيئي *

 ر يس نجُخ توحيذ انًُبهج ألقسبو انجيئخ في انجبيعبد انعراقيخ . *
 

 

 

 

 انكتت ةانًونفبد

 ) كتبة ثعُواٌ ) انًخبطر انجيئيخ ةانًعبنجبد انًقترحخ 

  كتبة ثعُواٌ ) انسباليخ ةااليبٍ فبي انًختجبراد يبٍ ةجهبخ َمبر يُمًبخ

 انظحخ انعبنًيخ ( 
 

 

 -ادلؤمتزاث العلميت :

ادلشاركت مع اللجىت الوطىيت ادلبتعثت حلعور مؤمتز كالسكو للتغريرياث ادلىاييريت   
 ادلملكت ادلتحذة بزيطاويا ) كالسكو(

-15ادلشريرياركت بريريادلؤمتز الريريذل  افلا افلعاظريريا لعلريريول البينريريت لل ريريعة مريريه *

16/12/2020 

 



 *ر يس انًبتًر انذةني انثبَي نكهيخ عهوو انجيئخ 

ز الريريوطىا لتييريرييب  زبريريت التعلريرييب افلكعلوريريا   ا امعريرياث ادلشريرياركت   ادلريريؤمت
 7/5/2020العزاقيت بتاريخ 

 

 

Training Session:      40   الذلراث العلميت  
 
Name of Session: advance  :انقيبداد اسى انذةرح 

Session Place: baghdad :ثغذاد يكبٌ انذةرح 

Session Period: 5 day  :ايبو 5يذح انذةرح 

 

 

 اسى انذةرح: انقيبداد انُسويخ

 

Name of Session: WOMAN  advance 

 

 

 

 يكبٌ انذةرح: جبيعخ ثبثم 

 

Session Place:  

 

 ايبو 5يذح انذةرح: 

 

Session Period:14 days                             

          

انًوقبببل انسببببثم :يبببذير لبببعجخ انسببباليخ ةااليبببٍ 

 انكيًيب ي

 انًوقل انحبني :عًيذ كهيخ عهوو انجيئخ  

past position :director of chemical  

safety and security 

Specialty 

Current Position Dean Of The 

Environmental Collge 

 

 

 

عوايببببم انضببببراةح ةانخ ببببر ةت ببببور طببببر   

انتًُيببببل ةانوقبيببببخ ةانعببببال   ببببذ اطبببببثبد 

 كورةَب

 –االسععععع بالبث االبحاعععععت ارعععععبالث اح ععععع ا    

 احمخبطر باالزمبث



نععذبة ميماععت ععع ع مععبر ميععر الاععربش    بنععب  

 هل يست طن اح بحم مستقبال

احمخعععذ اث بيرهارهعععب احسعععيبب ميعععر اح عععببة  

 باسي ة اح قبيت منهب

 بابء    بنب : مسبببث االنت ب  بسبل اح قبيت 

 احسالمت باالمن احكامابئب باحبا ح جب 

 

 

 

Experience:-        :اخلرباث العمليت  
 

 

 

 

 PHD IN ECOLOGY 

  

 

 

 M. A MICOBIAL BOLUTANT  

 

 

 

 Specialized In Safety And 

Security 

 

 

 

 - Experience in the analysis of 

water pollution  

 2 - Experience in the analysis of 

soil pollution  

 3 - Experience in the laboratory 

analysis of the chemical 

components of    medical plants 

 Experience in the laboratory 

analysis of the chemical 

components of  poisonous 

plants 

 5 - Experience in analysis and 

   دكتوراح  في يجبل انتهوث انجيئي 

 

 

 

 يبجستير في انتهوث انًبيكرةثي 

 

 

 

  اختظبص في يجبل انساليخ ةااليٍ انكيًيب ي  

 

 

 

 . اختظبص في تحبنيم يهوثبد انًبء

 . اختظبص في يجبل تهوث انترثخ

. اختظبببص فببي يجبببل انتحهببيالد انًختجريببخ نهًركجبببد 

 انُجبتيخ ان جيخ 

. اختظبص في يجبل انتحهيالد انًختجريخ في انًركجبد 

 انكيًيب يخ



diagnosis of sequences of amino 

acids adoption of MALDI-TOF-

MASS-Spectrometery 

 

  

 

 

  البحوث العلميت
         

   

 

 

SCIENTIFIC RESEARCH  

NUMBER=       18 

 

Characterization of Alkaloid 

Constitution and Evaluation of 

Antimicrobial Activity of 

Solanum nigrum by Using GC-

MS 

2. GC-MS Determination of 

Alkaloid Compounds of Datura 

Stramonium and Evaluation of 

Antimicrobial Activity. 

3. A Novel Polymorphisms 

Detected in Mitochondrial DNA 

D-Loop (Hypervariable Region 

HVI) from 400 Healthy 

Unrelated Individuals from 

Central and North-Central Iraq. 

4. Linkage between manganese 

concentration and human 

infertility. 

5. Heavy metals concentration in 

hair samples collected randomly 

from male subjects working in 

  23عذدهب =  انعهًيخ انجحوث 



industrial area and evaluate the 

importance of these elements in 

forensic purpose 

 

 

 

 
 

 التشكزاث :
 انعذد انتشكراد

 3 انوزير

 20 ر يس انجبيعخ 

 10 يسبعذ ر يس انجبيعخ

 
  ان مىاقشت دراساث عليا :

 الذراساث العليا  ادلشاركت   العذيذ مه مىاقشاث رسائل لاطاريخ
 

   -: شاركتادل اثشهاد
 

شهادةمشريرياركت   الىريريذلي العلميريريت ادليامريريت   مزكريريض الريرياث احلمريريط الىريريول  *
 )العيىاث البيولوجيت لالكيميائيت   مسزح ا زميت (

شهادةمشاركت   الىذلي العلميت ادليامت   مزكض الاث احلمط الىريول  )افدارة *
 (ني ادلهب    استمزار اوسيابيت العمل ادلخترب  ال ىيالشاملت للمخترباث لدلر 

*شهادةمشاركت   الىذلي العلميت ادليامت   مزكض الاث احلمط الىول  )افشريعت 
 ادلؤيىت ,خماطزها لطزق الوقايت مىها ( 

 DTRA* شهادة مشاركت   الورشت ادليامت   كليت العلول بالتعالن مع مؤسسريت 

 ) the bioasafety & security in labs workshopافمزيكيت )
 



 

 الربوامج افرشاد  للىهوض بادلزأة 
مشزلع ميذل مه قبل الذكتورة ) تذريب العاملني ادلستجذيه   خمترباث العزاق 

 على استخذال الواقياث الشخصيت اخلاصت باحلمايت مه افيطار الكيمياليت (
 

 

 

 

 احلمالث التطوعيت
طالثيبخ )َشببط الطبفي ( يبٍ قجبم طهجبخ انًرحهبخ انثبَيبخ / قسبى حًهخ ت وعيخ  1

 انظحخ انجيئيخ ثعُواٌ ) انُفبيبد انجيئيخ (

عميععت ي  ماععت حتععرة ي ماععت احسائععرين ا ععذر  مععب احكمبمععبث اال الععب امب نهععب  2

 احمخصصت 

 عميت ي  مات طالاات ا راء ب بد حمذخل  يات مي ر احبائت  3

 عميت ي  مات حيت جار الب جبم تنب  4

 عميت يثقافات )صرات بنفسات ( الب احمرا س احصرات الب نبعات احقبسم 5

 


