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.أوالً : المؤھالت العلمیة 

التاریخة ـــیالكلالجامعةالدرجة العلمیة

30/6/2005كلیة التربیة للبناتجامعة بغدادبكالوریوس

30/10/2013كلیة العلوم للبناتجامعة بغدادالماجستیر

هالدكتورا

أخرى

الصورة 



ثانیاً : التدرج الوظیفي .

ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى- من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت

لالن- 27/11/2005جامعة بغدادكلیة العلوم للبنات 1

2

3

4

5

6

7

8

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

27/11/2005كلیة العلوم للبنات/جامعة بغدادمعاون بایولوجي(فني)تعیین1

لالن- 30/10/2013كلیة العلوم للبنات/جامعة بغدادعد مدرس مسا2

3

4

5

6



رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
2007- 2006-2005فسلجة نبات علوم الحیاة1

2010- 2009-2008نباتات طبیة وزراعة انسجة نباتیةعلوم الحیاة2

2014یئة بحریةفسلجة حیوانیة وادارة بیئیة وبعلوم الحیاة3

2015-2014عام الوعلم الحیوان سموم بیئیة وعلم الخلیة علوم الحیاة 4

2015علم الخلیة وعلم الحیوان العامعلوم الحیاة5

2015تكوین علوم الحیاة6

7

8

9

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

1

2

3

4

5



6

7

التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً: 

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

( بحث / بوستر 

حضور)

ندوة مواقع التواصل االجتماعي 1
االكادیمي ودورھا في طرق التعلیم 

الجامعي 

مركز الحاسبة 2015

االلكترونیة 

حضور

ندوة تكنولوجیا المعلومات ومستقبل 2
المدن 

مركز التخطیط 2015

الحضري واالقلیمي

حضور

حضور حلقة نقاشیة عن 3

ھجرة الشباب وتبعاتھا 

المستقبلیة 

وحدة التعلیم المستمر 2015

لكلیة العلوم للبنات 

حضور

محاظرة االلم واالصابة لدى 4

المرأة  

وحدة التعلیم المستمر 2015

لكلیة العلوم للبنات 

حضور



ورشة عمل لتطویر اداء المدرس في 5

المختبرات 

وحدة التعلیم المستمر 2015

لكلیة العلوم للبنات 

حضور

الطبیعیة ورشة عمل مفاھیم المحمیات6
في العراق 

وحدة التعلیم المستمر 2015

لكلیة العلوم للبنات 

حضور

7

8

9

10

11

12

. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة
التطویر والتعلیم المستمر لجامعة بغداد + حاسبات و دورة انكلیزي دورة توفل 

یر والتعلیم المستمر لجامعة بغداد التطودورة اللغة العربیة ودورة التأھیل التربوي 



وحدة التعلیم المستمر لكلیة العلوم للبناتResearch Gate and Academiaدورة 
وحدة التعلیم المستمر لكلیة العلوم للبناتدورة االقتباس واالستالل 
وحدة التعلیم المستمر لكلیة العلوم للبناتدورة التحلیالت المرضیة 

التطویر والتعلیم المستمر لجامعة بغداد Google scholarدورة 
جامعة بغدادمشاركة في مؤتمر الدولي االول للعلوم البایولوجیة 

الصور الرقمیة في الكشف عن الملوثات مشاركة في ندوة

البیئیة 

جامعة بغداد/كلیة العلوم للبنات 
جامعة بغداد/یة العلوم للبنات كلمشاركة في ندوة میكانیك الكم في الطب جدل علمي 

أو تطویر ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع 

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت

تأثیر المستخلص الكحولي لنبات الخباز على 1
GPT,GOT في ذكور الفئران البیض

2013مجلة القادسیة 

في Cyperus rotundusلنبات السعدكحوليتأثیر المستخلص ال2
الكبد في ذكور الفئران البیض

2015مجلة بغداد للعلوم

Cyperusنبات السعدلدرنات تأثیر المستخلص الكحولي3
rotundusعلى كلیة ذكور الفئران البیض

مجلة عمان للعلوم 
والتكنولوجیا

2015

Punica Granatumتأثیر المستخلص المیثانولي لقشور الرمان4
على كبد وكلى ذكور الفئران البیضاء 

مجلة عمان للعلوم 
والتكنولوجیا

2016

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





و شھادات التقدیر.الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت

التقدیر

نةالسالجھة المانحة



2015-2014عمادة كلیة العلوم للبنات شكر وتقدیر 1

2
3
4
5

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت
1

2

3

4

5

6

ات .ــثاني عشر :اللغ

العربیة

االنكلیزیة



CDیم نسخة على  ملحوظة : یتم تسل


