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.المؤھالت العلمیة 
التاریخة ـــالكلیالجامعةالدرجة العلمیة

دادجانعة بكالوریوس 1983-ابن الھیثم-التربیةكلیة بغ

1989- ابن الھیثم–التربیة كلیة جامعة بغدادالماجستیر



1996-ابن الھیثم-التربیةكلیةبغدادجامعة الدكتوراه

معي .التدریس الجا

الى- من الفترة  الجامعةالجھة  (المعھد / الكلیة)ت

2007-1990االنبارجامعة كلیة العلوم 1

للبناتكلیة العلوم 2
جامعة بغداد

2007 ---------

دكتوراهطالب1996- 1992-*

المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست

1992-1990/ دراسات اولیةبایولوجي عاموم الحیاة والكیمیاءعلقسم 1

2000-1992/ دراسات اولیةومناعةانسجة وطفیلیاتقسم علوم الحیاة2

2007-1997/ دراسات اولیةمصول ولقاحاتعلوم الحیاة3

2011-2007اولیة وعلیا/ دراسات طفیلیات طبیة ومناعةعلوم الحیاة4

/ دراسات احیاء مجھریة طبیةوتشخیص احیاء مجھریةیاةعلوم الح5

علیا

2008-2011

2013-2011/ دراسات علیالقاحات و وراثة مناعیةعلوم الحیاة6

الى- الفترة من الجھةالوظیفةت

1996-1990االنباركلیة العلوم / جامعة مدرس مساعد1

2007-1996االنبارالعلوم / جامعة كلیة مدرس2

--------- 2007العلوم للبنات/ جامعة بغدادكلیة استاذ مساعد3



:علیھاتالتي أشرف) الرسائل ،االطاریح (

السنــةالقســـمةاسم األطروحة  أو  الرسالت

بالحمى  عزل وتشخیص البروسیال من دم المصابین1

المتموجة في مدینة الرمادي ودراسة تأثیرھا المناعیة 

االلمتموجة االلمتموجة

2002قسم علوم الحیاة/كلیة العلوم /االنبار

2002نبار/ االعلومقسم علوم الحیاة / كلیة الاالصابة بالطفیلیات المعویة في محافظة  االنبارأنتشار 2

طفیلیات المعویة بین طلبة أربعة مقارنة لالصابة بالدراسة 3
مدارس أبتدائیة   في مدینة الرمادي

2004نبار/ االلعلومقسم علوم الحیاة / كلیة ا

تأثیر تراكیزمختلفة من الزئبق  على بعض الجوانب الوظیفیة 4
والنسیجیة لنوعین من دیدان االرض

2005االنبار/ العلومقسم علوم الحیاة / كلیة 

بعض التغیرات الدمویة والمناعیة لمرضى الربو في دراسة ل5
مدینة الرمادي 

2005االنبار/ العلوم قسم علوم الحیاة / كلیة 

دراسة لطفیلیات القناة الھضمیة لدى االطفال دون سن الخامسة 6

وتأثیرھا على بعض مستویات الدم 

2006مستنصریةال/ العلومقسم علوم الحیاة / كلیة 

مستضدات معقد التطابق النسیجي وبعض الجوانب دراسة 7
المناعیة والدمویة لمرضى تصلب االعصاب المتعدد في 

العراق

2009بغداد/ للبناتالعلومقسم علوم الحیاة / كلیة 

قیاس المستوى المصلي للكلوبیولینات المناعیة وبعض 8
(Urticaria)التغیرات الدمیة للمرضى المصابین بالشرى

یھا الحادة والمزمنة بنوع

2009بغدادللبنات/ علومقسم علوم الحیاة / كلیة ال

2010قسم علوم الحیاة / كلیة العلوم للبنات/ بغداددراسة بعض الجوانب  المناعیة والھرمونیة للذكور العقیمین 9

دراسة    المسببات البكتیریة لمرضى االسھال الحاد 10
ة وحساسیتھا للمضادات الحیاتی

2011بغداد/ علوم للبناتقسم علوم الحیاة/ كلیة ال

Mycobateriumتقییم مقاومة بكتریا التدرن 11
tuberculosis للمضادات الحیویة والتحري عن البكتریا

المرافقة في المصابین 

كلیة العلوم للبنات / جامعة قسم علوم الحیاة/
بغداد

2011



ى عینة من مرضى أعتالل بعض عوامل االستماتة لددراسة 12
الشبكیة السكري النمط الثاني

2010كلیة العلوم للبنات / جامعة بغداد

وخلیة Th1,Th2,Th17دراسة الحركیات الخلویة لخالیا  13
T المنظمة في مصول النساء ذوات االجھاض التلقائي

المتكررغیر المعروف السبب والمصابات بالمقوسات الكونیدیة 

2012لبنات/ جامعة بغدادكلیة العلوم ل

تقییم  بعض الحركیات الخلویة واالصابات الفایروسیة عند 14
(دكتوراه)مرضى الورم النخاعي المتعدد

2013كلیة العلوم للبنات/ جامعة بغداد

وبائیة لطفیلیات القناة الھضمیة عن منطقتي أبو غریب دراسة 15
والعامریة وتأثیرھا في بعض مستویات الدم 

2013كلیة العلوم للبنات / جامعة بغداد

دراسة بعض التغیرات المناعیةوالدمویةلدى عمال یعانون 16
في مصنع الزیوت النباتیة في بغداداالولالنوعفرط الحساسیة

2014كلیة العلوم للبنات

دراسة تأثیر المستخلص الكحولي والمائي البارد ألوراق وثمار 17
ریا المعزولة من اصابات العیون(ألتھاب نبات السدر ضد البكت

الملتحمة)والجروح خارج وداخل الجسم الحي

2014كلیة العلوم للبنات

تقییم المؤشرات المناعیة المرافقة ألبیضاض الدم الحاد في 18
عینة من المرضى العراقیین  (دكتوراه)

2014كلیة العلوم للبنات

ي مرضى تصلب دراسة  لمؤشرات  مناعیة وحیویة ف19
االعصاب المنتشر

2015كلیة العلوم للبنات

دراسة بعض المعالم المناعیة لدى مرضى داء الصدفیة في 20
بعض مستشفیات مدینة بغداد 

2015كلیة العلوم للبنات

دراسة بعض الحاالت المناعیة والدمویة في مرضى بھاق 219
عراقیین

2015كلیة العلوم للبنات

12و2,4,6,10شكال الوراثیة للحركیات الخلویة تعدد األ22
وخطر االصابة بداء الذئب االحمراري لدى المریضات 

(دكتوراه)العراقیات  

2015كلیة العلوم للبنات

التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات 

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

( بحث / 

بوستر 

حضور)

-1990ندوة ومؤتمر20شاركة في اكثر من الم1

2006

باحثكلیات جامعة االنبار وبغداد

ومشارك

باحثكلیة العلوم للبنات / جامعة بغداد2010المؤتمر العلمي االول لقسم علوم الحیاة2

مشاركلعلوم للبنات / جامعة بغدادكلیة ا2012ندوة المخاطر البیئیة لالنواع الغازیة في البیئة  3



الندوة العلمیة الموسومة البحیرات العراقیة بیئة قابلة 4

لالستثمار

مشارككلیة العلوم للبنات / جامعة بغداد2013

مشارككلیة العلوم للبنات / جامعة بغداد2013ندوة امراض المناعة الذاتیة5

معھد الھندسة الوراثیة والتقنیات 2013لوراثیة في خدمة المجتمعندوة تقنیات البصمة ا6
االحیائیة

مشارك

دمة ندوة مختبرات دائرة مدینة الطب فحوصات متق7

وانجازات قیمة

مشاركدائرة مدینة الطب2013

كلیة العلوم -وحدة التعلیم المستمر2013دورة المجھر الفلوریسیني8
للبنات

شاركم

مشاركجامعة بغداد-معھد الھندسة الوراثیة2012للھندسة الوراثیة المؤتمر العالمي9

المؤتمر الدولي للتنوع البایولوجي في حوض نھري 10
دجلة والفرات

حضوركلیة العلوم للبنات2013

PhD Supervision forالمؤتمر  الموسوم 11
NewSupervisiors

2013Kings College Londonمشارك

2013Lewisham Library Londonندوة حول االمراض المعدیة ومسبباتھا 12

/

مشارك

ندوة حول افاق التعاون العلمي بین المراكز البحثیة 13

والمؤسسات الخدمیة في مجال الفحص الجنائي

جامعة النھرین(قاعة المؤتمرات 2014

الكبرى)

حضور

مشاركتشرین األول8- 7جامعة بغداد 2015لدولي االول للعلوم البایولوجیة المؤتمر ا14

الندوة العلمیة عن التأثیرات البایولوجیة للتلوث النفطي 15

في البیئة المائیة العراقیة

مشارككلیة العلوم للبنات-قسم علوم الحیاة2015

حضوركلیة العلوم للبنات2016المؤتمر النسوي الثالث16

. االخرى األنشطة العلمیة 
خارج الكلیةداخل الكلیة

1- عضو لجنة المشتریات كلیة العلوم االنبار
1990



االشراف على بحوث التخرج للمرحلة الرابعة-ا2

- وعضو لجنة الدراسات عضو لجنة امتحانیة وعلمیة -3
یاالعل

المشاركة في العدید من لجان مناقشة رسائل الدراسات 
العلیا

كلیة العلوم ماجستیر في ةلجنة مناقشة طالبرئیس
جامعة بغداد. 

المشاركة في العدید من االمتحانات الشاملة لطلبة 
الدكتوراه

د من لجان مناقشة خطط بحث وامتحان یلعدعضو
جامعة الوم / شامل لطلبة الدكتوراه / كلیة العل

المستنصریة وجامعة بغداد
المشاركة في االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمین 

ت العلیااللدراس
جامعة الدعوتي كممتحن خارجي من قبل كلیة العلوم / 

المستنصریة

شاركت في لجان مناقشة دراسات علیا في كلیة العلوم 
/ جامعة االنبار

لكة المتحدة لمتابعة طالبة الدكتوراةالذھاب الى المم
غصون محمد علي ضمن مشروع دعم بحوث الدراسات 

العلیا ومتابعة تدریبھا في مستشفیات لندن ووحدة 
امراض الكبد في الكلیة الملكیة /لندن

شاركت في لجان مناقشة دراسات علیا في كلیة العلوم 
االنبار/ جامعة 

2015للبنات رئیس لجنة المشتریات كلیة العلوم

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة 



و شھادات التقدیر.الجوائز كتب الشكر ، : 

السنةالجھة المانحةالجائزة أو شھادة التقدیركتاب الشكر أوت

1990كلیة العلوم ـ جامعة االنباركر وتقدیرش1

1990رئاسة جامعة االنباركر وتقدیرش2

1990رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدیر3

1991عمادة كلیة العلوم / جامعة االنبارشكر وتقدیر4



1991وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي شكر وتقدیروتثمین 5

1991عمید كلیة العلوم /االنباركر وتقدیر وصرف مكافأة ش6

2005رئیس قسم علوم الحیاة /االنباركر وتقدیرش7

2007عمید كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادكر وتقدیرش8

2007عمید كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادشكر وتقدیر9

2009عمید كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادشكر وتقدیر10

2010عمید كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادشكر وتقدیر11

2010للبنات/ جامعة بغدادعلوم كلیة الیدعمشكروتقدیر12

2010للبنات/ جامعة بغدادعلوم كلیة الیدعمشكروتقدیر13

2012للبنات/ جامعة بغدادعلومكلیة الیدعمشكروتقدیر14

2012للبنات/ جامعة بغدادعلومكلیة الیدعمشكروتقدیر15

2011للبنات/ جامعة بغدادلعلومكلیة ایدعمشكروتقدیر16

2013عمید كلیة التربیة للبنات /جامعة الكوفةشكر وتقدیر17

2014عمادة كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادشكر وتقدیر18

2014عمادة كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادشكر وتقدیر19

27/10/2013عمادة كلیة التربیة للبنات/ جامعة الكوفةشكر وتقدیر20

15/9/2014عمادة كلیة العلوم للبنات /جامعة بغدادرشكر وتقدی21

20/10/2014عمادة كلیة العلوم /جامعة بغدادشكر وتقدیر22

15/1/2015عمادة كلیة العلوم /جامعة بغدادشكر وتقدیر23

3/2/2015عمادة كلیة العلوم للبناتشكر وتقدیر24

10/1/2016عمادة كلیة العلوم للبناتشكر وتقدیر25

17/1/2016عمادة كلیة العلوم للبناتشكر وتقدیر26

8/2/2016عمادة كلیة العلوم للبناتشكر وتقدیر27

17/2/2016عمادة كلیة الطب جامعة القادسیةشكر وتقدیر28

19/7/2016عمادة كلیة العلوم جامعة النھرینشكر وتقدیر29

19

Publicationsالبحوث المنشورة

1 Immunomodulation of visceral leishmaniasis
with Esculetine in vitro

م ابن الھیثمنشور في مجلة 
14للعلوم الصرفة المجلد 

4العدد

2001



2 Hematological changes in Brucelosis ة ي مجل ور ف علوم  منش
العدد االول12تنصریة المجلدالمس

2001

3 Astudy of Hematological changes in patients
with neonatal jaundice

مقبول للنشر في مجلة العلوم 
164والھندسة/ جامعة االنبارالعدد 

2005

4 ءة عملیة البلعمة لدى مرضى الكاالذاركفا في مجلة علوم  المستنصریة منشور
)  1العدد (14المجلد 

2003

5 Immunoglobulins assessment (IgE,IgG,IgA
andIgM) in some Iraqi patients with acute and
chronic urticaria

7منشور في مجلة بغداد للعلوم المجلد 
)4العدد(

2010

6 دراسة بعض الجوانب المناعیة للذكور العقیمین  8د منشور في مجلة بغداد للعلوم المجل
)                                            1العدد (

2011

7 The role of IL-2in pathogenesis of multi
myeloma ''astudy in Iraqi patients''

منشور في مجلة الكوفة الطبیة المجلد 
)2العدد(16

2013

8 دراسة مسحیة لطفیلیات القناة الھضمیة في منطقتي ابو غریب
والعامریة وتأثیرھا على بعض مستویات الدم

منشور في   2013

9 دراسة المسببات البكتیریة لمرضى االسھال الحاد  منشور في مجلة بغداد للعلوم المجلد 
)2العدد (11

4201

10 The role of TNF-alpha in pathogenesis of multi
myeloma ''astudy in Iraqi patients''

ور في مجلة بغداد للعلوم المجلد منش
)2العدد (11

4201

11 Study the IL-10 serum level in acute myeloid
leukemia patients before &after chemotherapy

منشور في مجلة القادسیة للعلوم 
)1العدد (19المجلد 

2014

Study the IL-12/P70 serum level in acute
myeloid leukemia patients before and after
Chemotherapy

منشور في مجلة القادسیة للعلوم 
)4العدد (19المجلد 

2014

12 4بیضاضيالالبین اراسة لبعض التغیرات الدمویة ومستوى د
 )IL-4  والجسم المضاد (IgEالكلي  في عمال یعانون فرط

بغدادة فيالنباتیالحساسیة النوع االول في مصنع الزیوت

منشور في مجلة كلیة التربیة األساسیة 
)83العدد(20المجلد 

2014

13 وأوراق دراسة تأثیر المستخلص الكحولي والمائي البارد لثمار
نبات السدر Ziziphus spina Christi ضد البكتریا 
المعزولة من إصابات العیون  التھاب الملتحمة خارج وداخل 
(الجسم الحي 

د  ر في مجلة بغداد للعلوم المجلمنشو
(1 )12

5201



14 The study of serum complement C3,C4 and
immunoglobuline IgE in psoriasis patients.

د منشور في مجلة بغداد للعلوم المجل
12)4(

2015

15 Study of serum level of Interleukin 2,
Interleukin10,Tumor necrosis factor –α in
sample of Iraqi psoriasis patient

منشور في مجلة كلیة التربیة 
91العدد ) 21االساسیة المجلد(

2014

16 Analysis of bio_inflammatary and
Anti_inflammatarycytokine   serum
concentrations in Iraqi Multiple Sclerosis by
using ELISA.

مقبول للنشر مجلة كلیة التربیة 
االساسیة

2014

17 Cytokine Genetic Polymorphism and the Risk
Of Systemic Lupus Erythematosus in a sample
of Iraqi patients.

Iraqi Medical Journal
vol.61,No.2,p.164-171

2015

18 The cytokine Genetic Polymorphism of IL-10
and IL-12 in Systemic Lupus Erythematosus
disease.

Nsiriya Medical Journal vol
14 Issue 2 Dceember

2015

19 موقعدراسة مستضدات التطابق النسیجي من الصنف االول ال
لمرضى تصلب االعصاب المتعدد A

Iraqi Journal of
Biotechnology
vol.14,No.2,166-179

2015

20 Study of the immunological Status of Iraqi
Vitiligo Patients.

Baghdad Science Journal
Vol.13(3)

2016

CDملحوظة : یتم تسلیم نسخة على  


