
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

         ندى صباح رزوقي الشيخلي:    ـم ـــــــــاالســ

  2791بغداد  : تاريخ الميـالد 

 احياء مجهرية مرضية-دكتوراه فلسفة في علوم الحياة :      صــالتـخـص

 استاذ مساعد   الدرجة العلمية :
    

 م للبنات جامعة بغداد / كلية العلو /علوم الحياة:    عنوان العمل
  

  doctor_nada2003@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 2771 كلية العلوم بغداد

 2771 كلية العلوم بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 
 1002 كلية العلوم للبنات بغداد

 فيالتدرج الوظي 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

         2771من العام  للبنات التربيةكلية  معيدة 1

 2772ولغاية العام 

 2772ولغاية العام 

 2771من العام  كلية العلوم للبنات تدريسية 2

 تنسيب لمدة سنة واحدة طب الكندي كلية  تدريسية 3
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 المـــــادة القســـم ت

 البايولوجي الجزيئي الفيزياء الطبية  1

 فسلجة وتشريح االنسان الفيزياء الطبية 2

 الفطريات الطبية العملي علوم الحياة 3

 فسلجة احياء مجهرية+ التقانة االحيائية علوم الحياة 4

+ الفايروسات +  طرياتعلم الف علوم الحياة 5

 البكتيريا
 السموم المايكروبية / جامعة النهرينالتقانة االحيائية  6

 علم الفطريات / جامعة النهرينالتقانة االحيائية 7

 وراثة طبية كلية طب الكندي 8

 خلية ووراثة كلية طب الكندي 9

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ) 

 السنــة مـــالقس ةرسالال  األطروحة  أو اسم ت

ولغاية  2113منذ  علوم الحياة اطاريح دكتوراه 2 1

 علوم الحياة رسائل ماجستير 6 2 2119

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي االول للعلوم  1

 الصرفة والتطبيقية

 القاء بحث جامعة الكوفة     8002

مؤتمر كوردستان الثالث لعلوم  2

 الحياة

 القاء بحث    دهوكجامعة  8000

ندوة مخاطر االمراض السارية  3

 وسبل الوقاية

 محاضرة علوم الحياة 2112



 

 

 

 

 

 

 

 

لمؤتمر الدولي للتنوع االحيائي  4

 في حوض نهري دجلة والفرات

 القاء بحث علوم الحياة 2113

 القاء بحث علوم الحياة 2113 الثاني المؤتمر العلمي النسوي 5

المؤتمر العلمي الدولي الثالث  6

لمعهد الهندسة الوراثية 

 والتقنيات االحيائية

 حضور جامعة بغداد 2117

 المؤتمر الطالبي لبحوث 7

 الدراسات العليا  

 القاء بحث علوم الحياة 2117

 

 . االخرى ة العلمية األنشط 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة في عدد من الورش والدورات 

 التدريبية

المشاركة في عدد من الورش والدورات 

 التدريبية
 تقييم العديد من البحوث العلمية تقييم العديد من البحوث العلمية

 ؤتمرات العلميةالمشاركة في عدد من الم المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية

 

 . أو تطوير التعليمالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

  مجالت علمية مختلفة بحث  34لدي  0

    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ،  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 نةالس الجهة المانحة

  عمادة كلية العلوم للبنات  كتب شكر  عدد من  1

  جهات علمية مختلفة كتب شكر عدد من  2

والموسومة ) تحطيم المركبات االروماتية  2116( للعام  4511الحصول على براءة اختراع رقم ) 3

 Aspergillusية الحلقية الهايدروكاربونية باستخدام انزيم اللجنين بيروكسديز المنتج من العزلة المحل

terreus SG777 ) 
معرض الطاقة العراقي لالختراعات الذي اقامته وزارة الحصول على الميدالية البرونزية في  -1 4

 .  12/2116/ 19-18النفط بالتعاون مع منتدى المخترعين العراقيين للفترة من 

 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 قيد التحديث ات العمليكتاب الفطري 1

 قيد التحديث كتاب المضادات الحياتية والبدائل العالجية 2

 قيد التحديث اساسيات التحليالت المرضية   3

 

 ات .ــاللغ 

  العربية            

  االنكليزية            

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(cv)Curriculum Vitae 

 

 

Name: Nada Sabah Razouqi Al-Sheikhly 

Date of birth: Baghdad 1972  

Specialization: Doctor of Philosophy in biology – Microbiology 

Degree: Assistant Professor    

Work Address: biology department / University of Baghdad / College of 

Science for women since 1994 until now. 

  

doctor_nada2003@yahoo.com:mail-E  

 Qualifications 

Degree University College Date 

BA Baghdad College of Science 4991 

Masters Baghdad College of Science 4991 

PhD Baghdad College of Science for women 6002 

 Courses I have  teached 

Physiology and human anatomy Molecular Biology 

Microbial Physiology  Practical mycology 

Medical genetics mycology  

Biotechnology  General biology  

 

I supervised a number of Theses in College of Science for women 

(8) since 2013 until now. .  

 

I participated  in a number of workshops and training courses. 

mailto:doctor_nada2003@yahoo.com
mailto:doctor_nada2003@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

I participated  in a number of scientific conferences. 

I participated  in Evaluation of many scientific researches. 

I have many scientific papers published in different scientific journals 

(34). 

I have a number of books being updated (Practical mycology, 

antibiotics and therapeutic alternatives, Basics of pathological analyzes). 
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