
 السيرة الذاتية لالستاذ المساعد الدكتور ميثم غالي يوسف  

  غالي يوسفاالسم : ميثم 

  2/01/0792تاريخ الوالدة : 

 الحالة الزوجية : متزوج

 قسم علوم الحياة-كلية العلوم–محل العمل : جامعة القادسية  

 السكن : النجف االشرف / حي االمير

 مساعد. اللقب العلمي: أستاذ

 احياء مجهرية طبية الشهادة: دكتوراه 

 طبية احياء مجهريةاالختصاص العام: 

 بكتريا مرضية ومناعة االختصاص الدقيق : 

 

 جامعة بابل كلية العلوم قسم علوم الحياة 0771تاريخ الحصول على شهادة البكالوريوس : 

 جامعة بابل كلية العلوم قسم علوم الحياة  0779الماجستير : تاريخ الحصول على شهادة

 جامعة بابل كلية العلوم قسم علوم الحياة 2110: تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه 

  -المواقع اإلدارية والعلمية التي شغلها : 

 2112 قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة القادسيةرئيس -0

 2101 في قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة القادسية منذ افتتاحها ولغايةالدراسات العليا مقرر -2

 الهيئة التحضيرية لعدد من المؤتمرات العلمية عضو -3

 2102لجنة اقرا المناهج في كليات العلوم في الفرات االوسطعضو -1

   2102عضو في اللجنة العلمية في قسم علوم الحياة كلية العلوم-2

  2102الستالل في قسم علوم الحياة كلية العلوم رئيس لجنة ا-2

 حاليا تدريسي في قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة القادسية  -9

 

 



 المشاركة في المؤتمرات العلمية 

المشاركة في عدة مؤتمرات محلية اقيمت في جامعة بابل والكوفة وكربالء والقادسية منذ  -0

 2102ولغاية  0772الفترة 

المشاركة في مؤتمر امراض القلب االلتهابية والمناعية الذي اقيم في مدينة نيويورك االمريكية -2

2102 

المشاركة في مؤتمر المسببات الفايروسية  لداء السكري الذي اقيم في مدينة برشلونة االسبانية -3

2103 

 2103كاليفورنيا االمريكية المشاركة في مؤتمر االمراض الجرثومية الذي اقيم في مدينة -1

المشاركة في مؤتمر االمراض الجرثومية الذي اقيم في جامعة شهيد بهشتي في طهران  -2

2102 

 البحوث المنشورة أو المنجزة:

 ( منذ الفترة منIFذات معامل تاثير )  بحث في مجالت علمية محلية وعالمية 11تم نشر اكثر من 

 2109 ولغاية 0772

 ة الدراسات العليااالشراف على طلب

 2017ولغاية   اشرف على عدد من طلبة الدراسات العليا منذ افتتاح الدراسات العليا في قسم علوم الحياة -0

تم مناقشة عدد من رسال وطاريح  طلبة الدراسات العليا في جامعة الكوفة والقادسية وكربالء  -2

 والبصرة وبغداد

 كتب الشكر والتقدير

السيد الوزير قسم االشراف  لعضوية لجنة فتح دراسة الدكتوراه في جامعة شكر وتقدير من  .0

 2102ذي قار كلية العلوم قسم علوم الحياة 

 شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة  لنشر بحوث في مجالت عالمية رصينة .2

ة شكر وتقدير من السادة عمداء  كليات مختلفة  لمناقشة طلبة الماجستير والدكتوراه  ) جامع .3

 البصرة وجامعة الكوفة وجامعة كربالء (

 حاليا تدريسي في جامعة القادسية كلية العلوم قسم علوم الحياة


