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التاریخالكــلیــــة الجامعة الدرجة العلمیة 

1998العلوم بغداد بكالوریوس

2002العلوم بغدادالماجستیر

2013العلوم للبنات بغدلدهالدكتورا

أخرى



التدرج الوظیفي .ثانیاً : 

ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى- من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت

كلیة العلوم للبنات / قسم علوم 1

الحیاة 

ولغایة 2003/ 11/10بغداد 

االن 

رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
2016-2013وراثة (اولیة) علوم الحیاة 1

2013وراثة طبیة (اولیة) 2

2014حیوان (اولیة) 3

2008-2007زراعة انسجة حیوانیة (اولیة)4

2015السمیة الخلویة ( دراسات علیا)5

2015الھندسة الوراثیة ( للدراسة االولیة والعلیا)6

2016البایولوجي الجزیئي (علیا) 7

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

وزارة الزراعة/الشركة العامة  بایولوجي / باحث 1

للبیطرة / المختبرات المركزیة 

1/8/2002 -

1/10/2003
كلیة العلوم للبنات / قسم علوم تدریسیة 2

الحیاة 

ولحد 11/10/2003

االن 



:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت
دور البصمة الوراثیة في الكشف 1

عن الجناة(دراسة مسحیة)

وزارة الداخلیة/ المعھد العالي للتطویر 

االمني واالداري 

2016

التحري الجزیئي عن فیروس 2
العراقیین في المرضىبار -ابشتاین

المصابین بأبیضاض الدم اللمفاوي 
الحاد.

2016نور طارق نعیم 

التحري عن بصمة 3
miRNAلمرضى عراقیین

مصابین  بابیضاض الدم اللمفاوي
.المزمن

2016رسل ولید علي 

التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً: 

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

( بحث / بوستر 

حضور)

حضور المؤتمرالدولي االول للعلوم 1
الجنائیة و الطب العدلي في العراق 

27-28/9/2016

حضوراجامعة النھرین 2016

المحورة(التعریف بالكائناتندوة 2
 ً -RTبطریقةعنھاالتحريووراثیا
PCR( 14/12/2016بتاریخ

علوم الحیاة / كلیة قسم 2016
العلوم للبنات/ جامعة 

بغداد

محاضرا 

المؤتمر النسوي الثالث لكلیة العلوم 3
للبنات 

كلیة العلوم للبنات/ جامعة 2016

بغداد

حضورا وعضو 
لجنة تحضیر 

معارض المؤتمر 

القیم التربویة في المؤسسة التعلیمیة 4
17/11/2015الثالثاء 

للبنات/ جامعة كلیة العلوم 2015

بغداد

حضورا



الجامعة المستنصریة / 2015مؤتمر امراض الدم5
مركز امراض الدم 

حضورا

حضور ندوة االقتباس واالستالل6
2015/ 12/ 23-22االلكتروني 

كلیة العلوم للبنات/ جامعة 2015
بغداد

حضورا

المحورةبالكائناتالتعریف(ندوة 7
 ً -RTبطریقةعنھاالتحريووراثیا
PCR( 14/12/2016بتاریخ

كلیة العلوم للبنات/ جامعة 2016

بغداد

محاضرا ومعدا 

المشاركة بمؤتمر التنوع البایولوجي 8
لحوض نھري دجلة والفرات 

2014.

كلیة العلوم للبنات/ جامعة 2014

بغداد

9The 22nBiennial
Congress of the
European Association
for Cancer Research, 7-
10 July 2012,

Barcelona, Spain.

2012European
Association for
Cancer Research

حوث ببلمشاركة ا

المؤتمر االول لدائرة الصحة 10
وزارة الصحة العراقیة,  –العامة 

2008تشریین الثاني 23-24

وزارة الصحة/ دائرة 2008
صحة بغداد/  الرصافة 

المشاركة ببحث

. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 



خارج الكلیةداخل الكلیة

حضور والمشاركة في التحضیر للمحاضرة حول 
سوء استعمال المواد والعقاقیر المخدرة  في 

28/10 /2015

زیارة مع طلبة الدراسات العلیا  الى مختبر 
الصحة المركزي  لغرض االطالع على 

تسھیل المھمة فحوصات مختبریة  ( كتاب 
)26/10/2015في 22/5976

المشاركة في الدورة التدریبیة حول مليء استمارة 
Google scholarالترقیات العلمیة 

حضور ورشة العمل حول التقدیم والترشیح 
10/6019لمنحة فولبرایت , بالكتاب المرقم 

2015/ 27/10في 

المشاركة في دورات  التعلیم المستمر ( اقامة 
26/10/2015دورة التحلیالت المرضیة ) من 

35/6656بالكتاب المرقم 9/11/2015ولغایة 
( محاضرا)22/11/2015في 

في دورة ( السالح المشاركة بالقاء محاضرة
البایولوجي .. أحد أشكال أسلحة الدمار الشامل 

/ الجامعة 16/10/2016بتاریخ .. فاحذروه )
التقنیة الوسطى المعھد الطبي الفني في 

المنصور 
القاء محاضرات في دورة التحلیالت المرضیة 

14-28 /7/2016
المشاركة بحضور ورشة العمل الموسومة 

وبعض التطبیقات الحدیثة في ELISAتقنیة 
: 2016/ 18/11-15المناعة) بتاریخ 

الجامعة المستنصریة مركز امراض الدم 
ور ورشة عمل (اعتمادیة المختبرات : حض

لدكتور مختار لمشاكل تطبیق بنودھا و حلولھا ) 
7/9/2016محمد و بتاریخ 

تقییم بحوث للمؤتمر الخامس كلیة العلوم 

جامعة كربالء
القاء محاضرة في ورشة العمل  عن التعریف 

-RTبتقنیة تفاعل البلمرة اللحظي  PCR4 /
10 /2016

للمؤتمر النسوي الثالثتقییم بحوث 

حضور ورشة العمل عن تقییم االداء للدكتور 
22/11/2016مختار محمد بتاریخ 



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

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت
في عینة دراسة حول التحري عن وجود الجراثیم المرضیة 1

من الثلج المسحوب عشوائیا من عدة مناطق في جانب 
الرصافة من محافظة بغداد . لمى حسن العبیدي , الھام فتحي 

–احمد و مھند حسین . المؤتمر االول لدائرة الصحة العامة 
تشریین الثاني 24-23وزارة الصحة العراقیة  والمقام للفترة 

2008.

2008بغداد وقائع المؤتمر 

2P53 mutations are common in Iraqi children
with Medulloblastomas and Ependymomas.
Indication of a Different Disease Etiology and
prognosis. Luma H. Alobaidi, Nada A.A.
Alansari, Nahi Y .Yaseen, Haider L.
Mohammed, KhalidTobal , The 22nd Biennial
Congress of the European Association for
Cancer Research, 7-10 July 2012, Barcelona
,Spain.(Abstract)

اسبانیا / برشلونة 

Cancer research

(ABSTRACT)

2012

3Detection of RAF Fusion Transcripts in FFPE
Samples of Medullablastoma and
Ependymoma with RT-RQPCR assayes.

Nada A.A.,Luma H. Alobaidi
, Nahi Y .Yaseen, Haider L.Alansari

nd22,KhalidTobalMohammed
Biennial Congress of the European
Association for Cancer Research, 7-10

July 2012, Barcelona ,Spain.(Abtract)

اسبانیا / برشلونة 

Cancer research

ABSTRACT )(

2012

4Detection of RAF Fusion Transcripts in FFPE
Samples of Medullablastoma and
Ependymoma with RT-RQPCR assayes.
Luma H. Alobaidi, Nada A.A. Alansari , Nahi

Y .Yaseen, Haider L. Mohammed
,KhalidTobal, Baghdad Science Journal,
Vol.11(3):1411-1419.

Baghdad Science

Journal

2014



5Maisam Balasim Al- Khamisi, Zena Nafaa Al-
Sibahi, Luma Hassan Al-obaidy, Zahra Hadi
Hilal, 2016, Studing of Kidney
,LiverFunction and some Blood Ions in
Toxoplasmosis Patients, Al-mustansiriyah
Jornal of Science, Vol. 27, No. 1, pp:43-46.

Al-mustansiriyah

Jornal of Science,

2016

تاثیر المضاد الفیروسي االسایكلوفیر على انقسام الخالیا 6
, اسماء محمود سلمان ولمى حسن علوان , المفیة البشریة 

, المجلد 2016مجلة  مركز بحوث التقنیات االحیائیة , 
العاشر , العدد االول . 

مجلة  مركز بحوث التقنیات 
االحیائیة

2016

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





كتاب شكروتقدیر 15و شھادات التقدیر اكثر من الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

السنةالجھة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشھادةت
شكر وتقدیر عن المشاركة بتقییم 1

عن بحوث المؤتمرعلوم الحیاة  
التنوع البایولوجي 

كلیة العلوم للبنات / جامعة 
بغداد 

2015

الحصول على كتاب شكر وتقدیر من 2
ثیة والتقنیات الھندسة الورامعھد

في تقییم رسائل ةاالحیائیة للمشارك
واطاریح المعھد ذي العدد ه. ت. 

8/11/2015في 3316

معھد الھندسة الوراثیة 
والتقنیات االحیائیة 

2015

الحصول على كتاب شكر وتقدیر من3
رئیس جامعة النھرین عن 

المشاركة في دورات مركز الدنا 
العدلي بدورة قراءة تتابعات الدنا 

رئیس جامعة النھرین /جامعة 

النھرین 

2014

الحصول على كتاب شكر وتقدیر من4
رئیس جامعة النھرین عن 

المشاركة في دورات مركز الدنا 
العدلي بدورة قراءة تتابعات الدنا

عمید معھد الدنا العدلي جامع 

النھرین 

2014



شكر وتقدیر من عمید كلیة العلوم 5
عن المشاركة بالنشاط الثقافي لقسم 

التقانات االحیائیة 

2014كلیة العلوم جامعة بغداد

عدد من كتب الشكر عن المشاركة 6
في اعمال اللجان االمتحانیة 

2015-2003كلیة العلوم للبنات 

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت
1

2

3

4

5

6

ات .ــثاني عشر :اللغ



 العربیة
االنكلیزیة


CDیتم تسلیم نسخة على  


