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: جامعة بغداد/ كمية الجية المانحة لشيادة البكموريوس
 التربية ابن الييثم/قسم عموم الحياة

:جامعة بغداد/كمية الجية المانحة لشيادة الماجستير
 التربية ابن الييثم/قسم عموم الحياة

:جامعة بغداد/كمية العموم ادة الدكتوراهالجية المانحة لشي
لمبنات/قسم عموم الحياة.حاليا طالبة دكتوراه في 

2173-2177البحث منمرحمة  

: عنوان رسالة الماجستير   

The role of vitamins A,C,and E in modulating the 
genetic and immunological effects of Etoposide in 
Albino mice Mus musculus  

:عنوان رسالة الدكتوراه  

Single nucleotide polymorphisms of some cytokines in 
inflammatory bowel disease of Iraqi patients. 

:الوظائف التي شغميا  

الى-منالفتر  ت الوظيفة مكان العمل 
7766-7777 -7 معممة التعميم االبتدائي/وزارةالتربية   
7777-2112 ارة التربيةوزالتعميم الثانوي/  -2 مدرسة   
2112-2114 مديرية المناىج والكتب وزارة  

 التربية
-1 رئيس ابحاث  

2114-2177 -2 مدرس مساعد كمية العموم/جامعة ديالى   
2177- كمية التربية لمعموم  

 الصرفة/جامعة ديالى
-3 مدرس   
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:الجامعات التي درس فييا  

الى-الفترة من المالحظات لكمية/المعيالجية)الجامعة/ا 
 د(

 ت

 7764-66 -7 معيدالمعممين المركزي/يغداد   
دراسة 

الكموريوس 
 والماجستير

7775-2113 جامعة بغداد/كمية التربية  
 ابن الييثم

2-  

دراسة 
هاالدكتور  

2177-2173 جامعة بغداد/كمية  
 العموم لمبنات

1
- 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا

ةالكمي القسم المادة السنة الجامع 
 ة

 ت

2114-2115 المناعة العممي  
الوراثةالعممي 
 واالنسجةالعممي

عموم الحياة 
 واالحياءالمجيرية

7 ديالى العموم
- 

2115-2116 التحميالت  
 المرضية

وحدةابحاث امراض 
 المناطق الحارة

2 بغداد العموم
- 

2116-2117 المناعة العممي  
والالفقريات 

النظري والخمية 
 العممي

ياة عموم الح
 واالحياءالمجيرية

  ديالى العموم

2117-2171 المناعة العممي  
واالفقريات نظري 
 واالفقريات عممي

عموم الحياة 
 واالحياءالمجيرية

  ديالى العموم

2171-2177 المناعة العممي  
واالفقريات 

النظري واالحياء 
 المجيرية العممي

عموم الحياة 
 واالحياءالمجيرية

  ديالى العموم

2177-2172 مناعة عممي  
 وخمية عممي

  ديالى التربية عموم الحياة

2172-2171   ديالى التربية عموم الحياة خمية عممي 
2171-2172 العمميالوراثة    ديالى التربية عموم الحياة 
2172-2173  ÇáæÑÇËÉ ÇáÚãáí 

æ  
  ديالى التربية عموم الحياة

ربيةالت عموم الحياة الوراثة النظري 2016-2015  ÏíÇáì  
      

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرىا أوساىم في تطويرىا

 ت الجامعة الكمية القسم المادة السنةالدراسية
2114-2115 المناعة  

 العممي
عموم الحياة واالحياء 

 المجيرية
7 ديالى العموم

= 



      
      

 

 

:اليوجداالشراف عمى الرسائل واالطاريح  

     
     

 

العممية والورش التي شارك المؤتمرات والندوات العممية
 فييا

نوع المشاركة  السنة
حضور(-)بحث  

 ت العنوان مكان االنعقاد

وحدة بحوث امراض  حضور 2115
المناطق الحارة/كمية 
 العموم /جامعة بغداد

ندوة حول مرض 
 الييموفيميا

7-  

قاعة الحكيم/جامعة  بحث وحضور 2116
 بغداد

ول المؤتمراال
لمعيد اليندسة 

 الوراثية

2-  

وحدة بحوث امراض  حضور 2117
المناطق الحارة/كمية 
 العموم /جامعة بغداد

ندوة حول فمونزا 
 الطيور

1-  

قاعة مصطفى جواد/كمية  بحث وحضور 2171
 العموم/جامعة ديالى

المؤتمرالعممي 
االول لكمية 

 العموم

2-  

قاعة الحكيم/جامعة  حضور 2177
 بغداد

ول ندوة ح
الممتقى االول 
لخريجات كمية 
 عموم البنات

3-  

القاعة المركزية/ جامعة  حضور 2172
 النيرين

ندوة حول االصل 
الوراثي لالنسان 

 الحالي

4-  

وحدة بحوث امراض  حضور 2171
المناطق الحارة/كمية 
 العموم /جامعة بغداد

ندوة حول الخاليا 
الجذعية والعالج 

 الجيني

5-  

عموم لمبناتكمية ال حضور 2172 مشكمة التصحر  
 بالعراق

6-  

 كمية العموم لمبنات حضور 2173
 ومعيداليندسة الوراثي

المؤتمر الدولي 
االول لمعموم 
البايولوجية 
مواجية لمتحديات 
وتعزيز التطور 
 في العراق

9 

     



 

 

 

 الدورات التي شارك بياوالتي اقاميا

 ت عنوان الدورة مكان االنعقاد السنة
ابن /معة بغداد/كمية التربيةجا 2111

 الييثم
-7 دورة حاسوب  

االصمعي جامعة ديالى/كمية التربية 2114 -2 طرائق التدريس   
-1 برامجيات الحاسوب جامعة بغداد/مركز الحاسبة 2171  
-IC3 2 الجامعة المستنصرية/ مركز الحاسبة 2172  
-TOFL 3 معيدالمنصورلمغات/ بغداد 2172  

 

 

ثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع المشروعات البح
 او تطوير التعميم

 ت عنوان البحث محل النشر السنة
مجمة اليندسة  2116

الوراثية والتقانة 
/ جامعة االحيائية

 بغداد

مسح وبائية التايفوئيد في 
 ماءالشرب لمدينة الصدر

7-  

مجمةالعموم الصرفة/  2171
 جامعة ديالى

التاثيرات المناعية 
ستخمص زىرة الدفمة لم

 الحمراء في الفأر االبيض

2-  

المجمة العراقية  2177
 لمعموم/جامعة بغداد

معدل وفيات االطفال الناتجة 
من االمراض االنتقالية في 
 مستشفى الطفل التعميمي

1-  

مجمة كمية التربية  2171
االساسية/جامعة 

 المستنصرية

التأثيرات الوراثية 
لمستخمص زىرة الدفمة 

راء في الفأراالبيضالحم  

2-  

    
 

  :المجالت العالمية التي قام بالنشر فييا

2015 Recent 
scientific 
research in 

India    

Genetic polymorphism of 
interlukin-4 gene  in flammatory 
bowel disease of Iraqi patients 

2015 International 
current 

journal of 
research in 

Single nucleotide gene 
polymorphisme of interlukin-2 
position +166 in inflammatory 

bowel disease     



India 
  

ابداعات أو نشاطات حصل فييا عمى )جوائز/شيادات 
 تقديرية/كتب شكر(

السن
 ة

عنوان 
النشاط 

واالبداعأ  

الجية 
 المانحة

ماحصل 
 عميو

 )جائزة
/شيادة 
تقديري

 ة
/كتاب 

 شكر(

 ت نوع االبداع أوالمشاركة

القاء بحث  2117
 عممي

جامعة ديالى 
كمية 

/العميدالعموم  

شيادة 
تقديري

 ة

 المساىمة في التحضير
في المؤتمر  والمشاركة في بحث

  العممي االول

7-  

مواد  تجييز 2117
مختبرية 
جيةوكنب مني  

جامعة ديالى 
كمية 

/العميدالعموم  

 كتاب
شكر 

 وتقدير

كمية العموم تجييز
بالموادالمختبرية والكتب 

 المنيجية

2-  

ادامة عمل  2171
قسم عموم 

 الحياة

جامعة ديالى 
كمية 

/العميدالعموم  

 كتاب
شكر 

 وتقدير

المساىمة في ادامة عمل قسم 
 عموم الحياة

1-  

ادامة  2177
المختبرات 
والمشاركة 

الفاعمة 
 بالمؤتمر

جامعة ديالى 
كمية 

/العميدالعموم  

 كتاب
شكر 

 وتقدير

ادامة المختبرات والمشاركة 
 الفاعمة بالمؤتمر

2-  

الجيود  2177
المتميزةفي 

القيام 
باالعمال 

الموكمة في 
 القسم

جامعة ديالى 
كمية 

/العميدالعموم  

 كتاب
شكر 

 وتقدير

الجيود المتميزةفي القيام 
في القسمباالعمال الموكمة   

3-  

الجيود  2172
المتميزةفي 

القيام 
باالعمال 

الموكمة في 
ÇáßáíÉ 

    التعليمزيرو  
          

العالي والبحث 
        العلمي

 كتاب
شكر 

 وتقدير

الجيود المتميزةفي القيام 
 باالعمال الموكمة في القسم

4 

للجهود المبذولة  4102
للحصول على 

 اللقب

كتاب  العميد
وشكر 
 وتقدير

 5 للجهود المبذولة للحصول على اللقب

 

 

منيجية/ 
 غيرمنيجية

عدد 
 الطبعات

سنة 
 النشر

 ت عنوان الكتاب اسم دارالنشر

الطبعة  غيرمنيجية
 االولى

داردجمةلمطباعة  2114
والنشر/  

 عمان/االردن

االىمية المناعية 
والوراثية 

 لمفيتامينات

7-  

      



      
 

:المغات التي يجيدىا  

غة العربيةالم-7  

المغة االنكميزية-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication: 

1- research (using scan alblasmidi bacterium Salmonella typhi in 



samples of drinking water in Al Sadr City), which was published in 

the magazine of life technologies in 2008, the first issue. 

2- research (some immune effects extract of Red oleander Nerium 

Oleander flower in white mice). And published in the journal of 

science of Diyala for year 2010. 

3- research published in the Iraqi Journal of Science in 2010 entitled 

(Infant mortality rate resulting from the disease in the hospital 

transition) 

4- research published in the Basic Education Journal in 2013 

entitled(some genetics effects extract of Red oleander Nerium 

Oleander flower in white mice). 

5- Book is printed in Dardjlh Press for printing and publishing in Jordan, 

entitled importance of the genetic and immunological vitamin staken 

from master's thesis in 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


