السيرة الذاتية وخلاصة الخدمة
االسم  :ابراهيم عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم العاني
التولد :العراق  -االنبار -الفلوجة 1965/12/7

الشهادات الحاصل عليها :
 شهادة البكالوريوس :جامعة الموصل  /كلية العلوم  /قسم علوم الحياة  /فرع االحياءالمجهرية  1987/1986وكنت االول على القسم بمعدل 81.0294
 شهادة الماجستير :جامعة الموصل  /كلية العلوم  /قسم علوم الحياة  /االحياء المجهرية1991
 -شهادة الدكتوراه :الجامعة المستنصرية  /كلية العلوم  /قسم علوم الحياة  /االحياء المجهرية

2003
 االختصاص العام :االحياء المجهرية االختصاص الدقيق :البكتيريا المرضيةعيّنت بلقب مدرس مساعد على مالك جامعة االنبار  -كلية
 تاريخ التعيينُ 1992/3/31 :العلوم  -قسم علوم الحياة

المهام الادارية التي ُكلفت بها :
 مقرر الدراسات االولية  /قسم علوم الحياة 1998 -1993 مقرر الدراسات العليا  /قسم علوم الحياة 2005/1/2 - 2003/8/1 رئيس قسم علوم الحياة  /كلية العلوم 2006/7/1 - 2005/1/3 نُقلت الى كلية الطب البيطري المستحدثة 2006/7/2 معاون العميد للشؤون االدارية  /كلية الطب البيطري 2011/7/1-2007/9/17 رئيس فرع االحياء المجهرية  /كلية الطب البيطري2012/7/1-2011/7/2 عميد كلية الطب البيطري  /جامعة االنبار2015/11/28 -2012/7/2 مساعد رئيس جامعة الفلوجة  /امر جامعي 2015/1/12 مساعد رئيس جامعة الفلوجة للشؤون العلمية  2015/4/27ولغاية 2018/7/11

عميد كلية العلوم التطبيقية /جامعة الفلوجة  2019/1/15ولحد االن كتب الشكر والتقدير التي حصلت عليها :ـ
 من رؤساء جامعة االنبار (.)9 من رئيس جامعة الفلوجة (.)13 -من رئيس لجنة النزاهة البرلمانية (.)1

السيرة العلمية :
 حصلت على لقب مدرس مساعد 1992/3/31 - -حصلت على لقب مدرس

2003/7/12

 -حصلت على لقب استاذ مساعد

2007/1/21

 -حصلت على لقب استاذ

2015/11/28

 عدد البحوث المنجزة (.)29 عدد البحوث المنشورة (.)22 عدد البحوث المنشورة في مجالت عالمية محكمة (.)3 عدد طلبة الماجستير الذين اشرفت عليهم (.)6 عدد طلبة الدكتوراه الذين اشرفت عليهم (.)2 عدد رسائل الماجستير التي شاركت كرئيس وعضو لجنة مناقشة فيها (.)55 عدد اطاريح الدكتوراه التي شاركت فيها كرئيس وعضو لجنة مناقشة فيها()19في جامعات بغداد ,تكريت ,المستنصرية ,االنباروبابل وذلك لكليات الطب ,الطب البيطري,
العلوم ,الزراعة ,التربية للعلوم الصرفة ,العلوم بنات والتربية بنات.
 عدد طلبة الدكتوراه الذين كنت عضوا ً في لجنة االمتحان الشامل لهم (.)20 عدد مقترحات مشاريع البحوث لطلبة الدكتوراه التي تم مناقشتها اعتباري عضوا ً فيها (.)9 عدد معامالت الترقية التي تم تقويم بحوثها ( )35معاملة ارسلت من جامعات بغداد,المستنصرية ,االنبار ,تكريت ,الكوفة  ,المثنى ,القادسية وكربالء.
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 عدد الرسائل واالطاريح الجامعية التي تم تقييمها علميا ً (.)16 عدد براءات االختراع التي تم تقويمها علميا ً (.)6 عدد البحوث العلمية التي ارسلت للتقييم لمجالت علمية محكمة داخل القطر ( )53بحثوذلك في المجالت االتية-:
 -1المجلة الطبية البيطرية /جامعة بغداد
 -2مجلة جامعة االنبار للعلوم الطبية/جامعة االنبار
 -3مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة/جامعة االنبار
 -4مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية/جامعة تكريت
 -5المجلة العراقية لدراسات الصحراء/جامعة االنبار
 -6مجلة جامعة االنبار للعلوم الزراعية/جامعة االنبار
 -7مجلة االنبار للعلوم البيطرية/جامعة الفلوجة

 عدد الندوات العلمية التي شاركت فيها كمحاضر (.)7 شاركت في المؤتمر الدولي للعلوم المتقدمة والتقنيات االحيائية المنعقد في ماليزيا جامعة UKMللفترة من  2011/1/14-13ببحث تم القائه.
 عدد المؤتمرات القطرية التي تمت المشاركة فيها ( )5وهي :ـ
 -1المؤتمر العلمي لجامعة الموصل/كلية الطب البيطري 2008/11
 -2المؤتمر العلمي لجامعة االنبار /كلية العلوم 2009/11
 -3المؤتمر العلمي لجامعة البصرة/كلية الطب البيطري2010/10
 -4المؤتمر العلمي لجامعة القادسية /كلية الطب البيطري 2010/11
 -5المؤتمر العلمي لجامعة البصرة/كلية الطب البيطري 2012/11
 -6المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم والمعلوماتية لجامعة الفلوجة 2018/11/
 التكليف بتدريس طلبة الماجستير والدكتوراه في كليات العلوم  ,التربية للعلوم الصرفة ,كلية الزراعة  /جامعة االنبار لألعوام  2016,2015,2013,2012,2011,2010في مواضيع
تشخيص بكتريا متقدم ,سموم مايكروبية متقدم وبكتريا مرضية متقدم.
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ـ: الدورات التدريبية التي شاركت فيها خارج القطر) ورشة عمل حول تصميم المختبرات واالمان التي اقامتها منظمة الصحة العالمية في1
2006  حزيران22-17 االردن – عمان للفترة
- ) ورشة عمل حول استخدام التقنيات الحديثة للزرع المايكروبي التي اقيمت في تركيا2
2011  تشرين االول16 - 8 اسطنبول للفترة
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