
 السيرة الذاتية 

  ميسم بالسم نعيماالسم :  -1

 انكليزي –اللغة : عربي  -2

       

 : التحصيل العلمي -3

لية الدراسة الجامعية حاصلة على درجة بكلوريوس علوم في علوم الحياة  من ك -أ

/العراق 1991/التربية للبنات / جامعة األنبار  

ة في العلوم ) األحياء المجهريالدراسات العليا حاصلة على درجة ماجستير  -ب

عن رسالتي الموسومة )دراسة  5002الطبية ( من كلية الطب/ جامعة األنبار/عام 

        لألكياس المائية التي تصيب األنسان(

 

قسم علوم الحياة  – كلية العلوم للبنات  في مساعد استاذ العنوان الوظيفي : -4

 العلمي  لبحثوا وزارة التعليم العالي –جامعة بغداد \

 

 الجامعات و الكليات التي درست فيها :  -5

لية المواد التا درست األحياء المجهرية الطبية/قسم  /الطب كلية /األنبارجامعة  -أ

  بعنوان مساعد باحث:   5002-1991لالعوام 

البايولوجي الطبي-        

الطفيليات الطبية-        

  األحياء المجهرية الطبية-      

ية المواد التالدرست  علوم الحياة قسم / للبنات  كلية العلوم / بغدادجامعة   -ب

:بعنوان مدرس مساعد  5010 – 2500 لألعوام  

األحياء المجهرية الطبية -        

علم البكتيريا -        

علم الفايروسات -        

علم المناعة -        

  المضادات الحياتية -      

 

ية المواد التالدرست  علوم الحياة لية العلوم للبنات  / قسم/ ك جامعة بغداد - ت

  5015 - 5010لألعوام 

-بعنوان مدرس: 5012-5015 لعامبعنوان مدرس مساعد وا  

علم المناعة-  

امراضية انسجة -  

الطفيليات الطبية -  

 

ية المواد التالدرست  علوم الحياة / كلية العلوم للبنات  / قسم جامعة بغداد - ث

-بعنوان مدرس: 5011 – 5012وام لألع  



امراضية انسجة-  

علم البكتيريا-  

علم األبتدائيات-  

علم الفسلجة وتشريح األنسان-  

الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(/ علم الطفيليات الطبية-  

األمراض األنتقالية-  

األحياء المجهرية الممرضة-  

 

ة المواد التاليدرست  علوم الحياة م/ كلية العلوم للبنات  / قس جامعة بغداد -ج 

-بعنوان استاذ مساعد : 9501 –5011لألعوام   

علم األبتدائيات-  

األحياء المجهرية الممرضة-  

الطفيليات الطبية -  

 

 -البحوث : -6

ألنسان.تأثير بعض األنواع البكتيرية في حيوية األكياس العدرية في ا-1  

 . ة اس المائية في األنسان ودراستأثير درجة الحرارة في حيوية األكي-5 

 حجوم األكياس المائية

دراسة انتشار األكياس المائية في األبقار واألغنام.-2  

دراسة نسجية لطبقات الكيس المائي. -4  

لعينة عشوائية  Rhوالعامل الريسي  ABOدراسة التأثير األليلي لمجاميع الدم  -2

 من طائفة الصابئة المندائيين.

وتقييم  Vitis veniferaمركبات الفعالة لمستخلصات بذور العنب تقدير بعض ال -1

 فعاليتها ضد انواع من البكتيريا المرضية.

 .عزل وتشخيص طفيليات من ترب مختلفة في مدينة بغداد -1

دراسة لوظائف الكبد والكلية وبعض ايونات الدم للمرضى المصابين بداء  -8

 المقوسات الكوندية.

في التربة بأستعمال طريقتين للتطويف فضال عن الصبغة  انتشار الطفيليات -9

 المقاومة للحامض.

تأثير داء المقوسات الكوندية على الدهون وهرمونات الغدة الدرقية للنساء  -10

 المجهضات.

دراسة انتشار وتأثير الطفيليات الداخلية والتغيرات النسجية في الضفادع في  -11

 مدينة بغداد.

 

 

 

 



 -قدير :الشكر والت -7

للعام   (5عدد) جامعة األنبار/-عميد كلية الطبكتب شكر وتقدير من السيد  -أ

1999 

( 1) عدد السيد رئيس جامعة األنبار )الموظف المتميز(ب شكر وتقدير من اكت -ب

5001 للعام  

( 1جامعة األنبار/عدد)-عميد كلية طب األسنانب شكر وتقدير من السيد اكت -ت 

5005للعام   

5008( للعام 1السيد رئيس جامعة بغداد عدد)ب شكر وتقدير من اكت -ث   

( 1) جامعة بغداد/عدد-كتاب شكر وتقدير من السيدة عميد كلية العلوم للبنات -ج

.5010للعام   

( 5د )جامعة بغداد/عد-كتاب شكر وتقدير من السيدة عميد كلية العلوم للبنات  -ح

.5015للعام   

( 1) جامعة بغداد/عدد-ة عميد كلية العلوم للبناتكتاب شكر وتقدير من السيد -خ

.5012للعام   

 5014( للعام 1كتاب شكر وتقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/عدد ) -د

. 

( .1كتاب شكر وتقدير من وزارة التربية /عدد ) -ذ  

( 1) جامعة بغداد/عدد-كتاب شكر وتقدير من السيدة عميد كلية العلوم للبنات -ر 

5011للعام   

( 1) جامعة بغداد/عدد-كتاب شكر وتقدير من السيدة عميد كلية العلوم للبنات  -ز

5018 للعام  

 

علمي *شهادة تقديرية من عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد حول )المؤتمر ال

.5012ثاني( النسوي ال  

لى شهادة تقديرية من عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد حول )التدريب ع *

.5012استخدام المجهر الفلوريسيني(   

*شهادة تقديرية من كلية العلوم / جامعة النهرين حول )استخدام االليزا في 

.5012التشخيص المختبري(   

/ جامعة بغداد حول )األستالل  * شهادة تقديرية من عميد كلية العلوم للبنات

.5012واألقتباس(   

علمي * شهادة تقديرية من عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد حول )المؤتمر ال

.5011للدراسات العليا(   

علمي * شهادة تقديرية من عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد حول )المؤتمر ال

.5011النسوي الثالث(   

رات( رية من عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد حول )ندوة المخد* شهادة تقدي

5011.  



رة محاض ء* شهادة تقديرية من عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد حول )القا

.5011في ندوة المخدرات(   

ي المشاركة فشهادة تقديرية من عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد حول )* 

.9501( ع وسالمة البيئةمهرجان الربي  

 

 

 -األنشطة العلمية : -8

 

.*عضو لجنة امتحانية / الدراسات األولية / كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد  

بغداد. / كلية العلوم للبنات /جامعة لجنة اعداد التقرير السنوي لقسم علم الحياة*  

عة بغداد.*لجنة اعداد دليل قسم علم الحياة / كلية العلوم للبنات /جام  

ت /جامعة *عضو لجنة ساندة في المؤتمر العلمي النسوي الثاني / كلية العلوم للبنا

 بغداد.

العلوم  *عضو لجنة تحضيرية في الندوة المتضمنة امراض المناعة الذاتية  / كلية

 للبنات /جامعة بغداد.

/ كلية  (يةكنوز الثروة النباتية في الصحاري العراق) عضو لجنة ساندة في الندوة *

 العلوم للبنات /جامعة بغداد.

كلية  /  )كنوز الثروة النباتية الملحية في العراق( * عضو لجنة ساندة في الندوة

 العلوم للبنات /جامعة بغداد.

 *لجنة دراسات عليا   / كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد.

.جامعة بغدادكلية العلوم للبنات /* عضو لجنة امتحانية / الدراسات العليا /   

بغداد. *عضو لجنة تدريبية حول التقنيات المناعية / كلية العلوم للبنات /جامعة  

ية *المشاركة كحضور في دورة استخدام االليزا في التشخيص المختبري / كل

 العلوم /جامعة النهرين.

تيري قنيات الحديثة للتشخيص البكتالمشاركة كحضور في ورشة عمل حول ال* 

مركز بحوث التقنيات األحيائية /جامعة النهرين.والمناعي /   

 /جامعة النهرين. الطب/ كلية Epi info 7* المشاركة كحضور في دورة 

بنات * عضو لجنة علمية في ) المؤتمر العلمي النسوي الثالث ( / كلية العلوم لل

 /جامعة بغداد.

وم كلية العل* عضو لجنة سكرتارية في ) المؤتمر العلمي للدراسات العليا ( / 

 للبنات /جامعة بغداد.

 * عضو القاء محاضرة في ندوة األمراض األنتقالية في العراق.

لعلوم * عضو لجنة تحضيرية في الندوة المتضمنة )المخدرات افة خفية( / كلية ا

 للبنات /جامعة بغداد.

امعة / كلية العلوم للبنات /ج )تصميم البرايمرات( المشاركة كحضور في دورة* 

غداد.ب  



التعليم  )كيف تقيم بحثا في المجالت العالمية( / مركز المشاركة كحضور في دورة* 

 المستمر / جامعة بغداد.

يم )الصفوف التعليمية( / مركز ابن سينا للتعل المشاركة كحضور في دورة *

 األلكتروني.

 لية( / كالرابع لقسم علوم الحياةعضو لجنة سكرتارية في ) المؤتمر العلمي * 

 العلوم للبنات /جامعة بغداد.

/ كلية العلوم  اسناد للجنة األمتحانية المركزية لالمتحان التقويميعضو لجنة * 

 للبنات /جامعة بغداد.

/ كلية العلوم للبنات  * اقامة حلقة نقاشية بعنوان )النازحون واألمراض الطفيلية(

 /جامعة بغداد.
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3- Study the prevalence of hydatid cyst in cattle and 
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extract Vitis venifera and evaluate their effectiveness 

against types of pathogenic bacteria. 
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    * Committee of Department Report (Biology Department) / 
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    * Committee of Department Index (Biology Department)/ 

College of Science for Women/ Baghdad University. 

    * Supporting Committee in Second Womanly Scientific 

Conference / College of Science for Women/ Baghdad 

University. 

    * A preparatory Committee in Symposium about (Auto-

Immune Diseases) / College of Science for Women/ Baghdad 

University. 

    * Supporting Committee in Symposium about (Treasures 

plant wealth in the Iraqi deserts) / College of Science for 

Women/ Baghdad University. 

    *Supporting Committee in Symposium about (Treasures 

salty plant wealth in Iraq) / College of Science for Women/ 

Baghdad University. 

    *Committee of Post Graduate Study/ College of Science for 

Women/ Baghdad University. 

    *Committee of Examination/ Post Graduate Study/ College 

of Science for Women/ Baghdad University. 

    * Member in Training Committee about (Immunological 

Techniques) / College of Science for Women/ Baghdad 

University. 
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Scientific Conference) / College of Science for Women/ 

Baghdad University. 
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    * Member in giving a lecture in Symposium about 
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    * A preparatory Committee in Symposium about (Drugs) / 
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* Participation as presence in (Primers design) / College of 
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