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 االسم: د. سندس حميد أحمد  

، drsundusahmed@gmail.com: الجامعة المستنصرية / كلية العلوم / قسم علوم الحياةالعنوان: 

hams_63@yahoo.com  
 الحالة االجتماعية: متزوج ةالجنسية: عراقي 

 سنة  12االوالد: ابن واحد عمره، 
 العنوان: وزارة العلوم والتكنولوجيا / العراق / بغداد 

 التعليم: 

 ( 2008ما بعد الدكتوراه من جامعة سانتا ماريا / البرازيل )

 ( 1995دكتوراه كلية العلوم / جامعة بغداد / التكنولوجيا الحيوية )

 (1986لعلوم / جامعة بغداد / البيولوجيا الجزيئية )ماجستير كلية ا

   ( 1984بكالوريوس العلوم / جامعة بغداد / علم األحياء المجهرية ) 
 العمل، والتدريس، والبحوث الخبرات: 

 مدير قسم الجيندر / دائرة  التخطيط / وزارة العلوم والتكنولوجيا.

- 2013- 2016  

 2013 -2009 دائرة البحوث الزراعية / وزارة العلوم والتكنولوجيا  مديرة مركز تكنولوجيا األغذية /

 2009 -2003   مديرية مركز االشعاع الحياتي / وزارة العلوم والتكنولوجيا

  2003-1995مدير قسم البايولوجي / مركز بحوث االدوية البيطرية / وزارة الصناعة /
 المركزي/ وزارة الصحةمدير قسم الوراثة الخلوية / مختبرات الصحة لعامة 

1991-1993 
 معيدة / كلية التربية للبنات/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

1984-1991 
 

 . التدريس:
الكيمياء الحيوية العلوم: كيمياء البروتينات، األنزيمولوجيا، البيولوجيا الجزيئية، النباتات الطبية واألدوية 

 •(. احياء مجهرية الطبيعية، األغذية الوظيفية العالجية ، بروتين ، بروتين كيمياء، 
 اشراف على عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه

 سبعة براءات االختراع  
 ئزالجوا

 (2002و 2000و  1999في يوم المرأة في العراق )الميدالية الممنوحة للمراة العالمة • 

 2018و 2009الحصول على جائزة المراة  العراقية المبدعة 

 2017ماليزيا  والمحفل الثاني  االول2017الحصول على الميدالية الذهبية للبحث المتميز في مؤتمر المحفل 
 اسطنبول

  85عدد البحوث المنشورة 

 owsdعضو اصيل في منظمة  -
 عضو الهيئة االدارية لمنتدى المخترعين العراقيين -
 استشاري في مركز الهوية / منظمة مجتمع مدني  -
 . 
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Currhiculum Vitae 

 

 d Ahmedees HamunduName: Dr. S 

/ Faculty of  Address: University of Mustansiriya

:Science / Department of Life Sciences 

drsundusahmed@gmail.com,  Email.: 

Nationality: Iraqi Marital  hams_63@yahoo.com 

:Status 

Married  

 : one son, 12 years oldChiledrine 

) 2008( Education: Postdoctoral Fellowship from Santa Maria University / Brazil 

Ph.D., Faculty of Science, Baghdad University, Biotechnology (1995) Master of 

 ) 1986( Science College / Baghdad University / Molecular Biology 

Bachelor of Science / University of Baghdad / Microbiology (1984) Work, 

Director of the Department of Gender /  Teaching, Research Experiences:

2016-2013 -Planning Department / Ministry of Science and Technology.  

Technology / Department of Agricultural  and Food of Center  forDirector 

2013 Directorate of -Research / Ministry of Science and Technology 2009

 2009-diation Center Life / Ministry of Science and Technology 2003Ra 

Director of the Department of Biology / Veterinary Medicine Research Center / / 

2003-Ministry of Industry 1995 

 Director of the Department of Cellular Genetics / Health Laboratories of the 

Teaching Assistant / College of  1993 -Central General / Ministry of Health 1991

Education for Girls / Ministry of Higher Education and Scientific Research 

. 1991-1984 

Teaching: Training courses at the University of Baghdad and Mustansiriya  

the field of: Biochemistry Sciences: Protein Chemistry, University in 

Enzymology, Molecular Biology, Medical Plants and Natural Medicines, 

. •Functional Functional Foods, Protein, Protein Chemistry, Microbiology 

 Supervising a number of master's and doctorate students 

• Seven patents Awards  

 



Medal awarded to women scientists on Women's Day in Iraq (1999, 2000 and  

i women creative 2009 Obtain the Gold Medal for Obtain the award of Iraq) 2002

. Outstanding Research at the Forum Conference Number of Publications 85 b 

 

 

 

 


