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 ابتسام بداي حسان دمحماالسم الرباعً :

 71/77/7391تارٌخ الوالدة :

 77/4/6179تارٌخ الحصول علٌها :                     دكتوراه      الشهادة :    

 الوراثة المناعٌةالتخصص الدلٌك:                         علم الحٌوان التخصص العام   

 71/76/6172تارٌخ الحصول علٌه :                     استاذ مساعد       اللمب العلمً : 

 سنة74عدد السنوات فً التعلٌم العالً :

 سنة71 عدد السنوات خارج التعلٌم العالً :

  ibtesambh67@gmail.comالبرٌد االلكترونً :

 6117تارٌخ الحصول علٌه :   ثم  جامعة بغداد كلٌة التربٌة ابن الهٌالجهة المانحة لشهادة البكالورٌوس : 

 6112تارٌخ الحصول علٌه       جامعة بغداد كلٌة التربٌة ابن الهٌثم  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر :

 6179تارٌخ الحصول علٌه            جامعة بغداد كلٌة العلوم للبناتالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  

فً تعدٌل التاثٌرات الوراثٌة والمناعٌة لعمار  Eو  Cو Aدور الفٌتامٌنات عنوان رسالة الماجستٌر :

 االتوبوسٌد فً الفئران البٌض

 Single nucleotide polymorphisms of   عنوان اطروحة الدكتوراه :
some cytokines in inflammatory bowel disease of 
Iraqi patients. 

  -:الوظائف التً شغلها  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظٌفة  ت

 6112-7322 وزارة التربٌة تدرٌسٌة -7

 6119-6112 وزارة التربٌة مساعد رئٌس ابحاث الدم -6

 -6119 وزارة التعلٌم العالً تدرٌسٌة -1

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة ) الجامعة / الكلٌة /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

  6177-6119 كلٌة العلوم جامعة دٌالى -7

 تنسٌب 6112-6111 كلٌة العلوم جامعة بغداد -6

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  -1
 جامعة دٌالى

6177-  



 

 المواضٌع التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم  الكلٌة  الجامعة ت

 6171و6113و6119 المناعة علوم الحٌاة العلوم دٌالى 

التربٌة للعلوم  دٌالى 
 الصرفة

 6173-6179 الوراثة علوم الحٌاة

      

 

 االشراف على رسائل الماجستٌر و اطارٌح الدكتوراه -

عنوان الرسالة  المسم  الكلٌة  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسٌة

التربٌة للعلوم  دٌالى 
 الصرفة

دراسة وراثٌة  علوم الحٌاة
جزٌئٌة مصلٌة 

للبٌن 
-ابٌضاضً

لدى مرضى 3

التهاب المفاصل 
الرثوي فً 

 دٌالى محافظة

6171-6173 

      

      

 

 المؤتمرات و الندوات العلمٌة التً شارن فٌها  -

نوع    مكان االنعماد العنوان ت
 المشاركة

 السنة 

المؤتمر العلمً االول لمعهد  7
الهندسة الوراثٌة والتمنٌات 
االحٌائٌة بالعلم والتكنلوجٌا 

 ٌتمدم الوطن 

لمعهد الهىدست الىراثيت 

جامعة  والتقىيبث االحيبئيت

 بغداد

 6112 بحثب

انما ٌخشى هللا من عباده العلماء  6
 المؤتمر العلمً االول

 6113 ببحث كلٌة العلوم جامعة دٌالى

مواجهة التحدٌات وتعزٌز  -1
التطور فً العراق المؤتمر 

 االول للعلوم الباٌولوجٌةالدولً 

 6172 حضور كلٌة العلوم للبنات جامعة بغداد

المراة والعلوم فً العراق  4
 المؤتمر العلمً النسوي الثالث

 ببللجىت كلٌة العلوم للبنات جامعة بغداد

 تىظيميتال

 والتحضيزيت

6179  

العلمً الدولً الثالث المؤتمر  2
للجامعة التمنٌة الوسطى 

 للتخصصات الصحٌة والطبٌة

جامعة التمنٌة كلٌة التمنٌة الطبٌة 
 الوسطى

 6179 حضىر

بالعلوم الطبٌة التمنٌة نرتمً  9
لخدمة المجتمع المؤتمرالعلمً 

معهد التمنً الكوفة جامعة 
 الفرات االوسط 

 6171 ببحث



الدولً االول للتمنٌات الطبٌة 
  والبٌولوجٌة

بالتمانات االحٌائٌة نواجهة  7
تحدٌات المستمبل المؤتمر 

 العلمً الدولً االول

كلٌة التمانات االحٌائٌة جامعة 
 الماسم الخضراء

 6171 ببحث

8 

 
بدماء الشهداء ومداد العلماء 
ٌتحمك النصر المؤتمر العلمً 

 االولالدولً -الرابع

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة كربالء

 1027 حضور

 6171 ببحث كلٌة العلوم جامعة المادسٌة المؤتمر الدولً االول 9
المؤتمر الدولً العلمً الثانً  01

 للطب والطب الشرعً
 6171 حضور مركز الدنا جامعة النهرٌن بغداد

جامعة  المعهد التمنً السماوه المؤتمر الدولً الثانً 11
 الفرات االوسط التمنٌة

 6172 ببحث

العلوم تنمٌة وتطور المؤتمر  11
 العلمً الرابع

 6173 ببحث كلٌة العلوم جامعة ذي لار

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  المؤتمر العلمً الدولً الثانً 
 جامعة كربالء

 6173 حضور

العلوم االنسانٌة والصرفة رؤٌة  01
المعاصر نحو التربٌة والتعلٌم 

 المؤتمر العلمً الدولً االول

 6173 ببحث نمابة االكادٌمٌٌن  العرالٌٌن

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ندوة عوامل النمو 74
 جامعة دٌالى

 رٌتحض واعداد 
 والماء

6179 

ودوة تبثيز العىامل الىراثيت  11

 والبيئيت على السلىك

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة دٌالى

ر ٌاعداد و تحض
 والماء

6179 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ودوة االمزاض الىراثيت 04
 جامعة دٌالى

ر ٌاعداد و تحض
 والماء

1117 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  اليأسودوة اضطزاببث سه  21
 جامعة دٌالى

ر ٌاعداد و تحض
 والماء

1117 

وتبثيزاته  الليزر ودوة مفهىم 21

 على االوسبن

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة دٌالى

ر ٌاعداد و تحض
 وإلماء

1118 

في  الفكز الداعشيمكبفحت  29

 الجبمعبث

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة دٌالى

ر ٌاعداد و تحض
 وإلماء

6172 

ندوة الوطنٌة االولى الدارة ال 61
 امراض النبات والسموم الفطرٌة

لسم كلٌة الزراعة جامعة بغداد 
 ولاٌة النبات

 6171 حضور

الندوة العلمٌة المعززات الحٌوٌة  67
 هبة هللا غذاء ودواء 

لسم  كلٌة الزراعة جامعة بغداد
 علوم االغذٌة

 6171 حضور

ندوة التصلب العصبً  22
 المتعدد

 2103 حضور كلٌة العلوم للبنات جامعة بغداد

61 

 

ندوة الخالٌا الجذعٌة السرطانٌة 
 والتحريالمفهوم 

 6179 حضور كلٌة العلوم للبنات جامعة بغداد

ندوة التعلٌم العالً والتنمٌة  22
 المستدامة

 6179 حضور كلٌة العلوم للبنات جامعة بغداد

ندوة المحافظة على حوض  62
 نهري دجلة والفرات من التلوث

 6179 حضور كلٌة العلوم للبنات جامعة بغداد

على التلوث االشعاعً واثاره  24
 البٌئة

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة دٌالى

 6179 حضور

التمالٌد واالعراف الجامعٌة  25
واخاللٌات مهنة التدرٌس 

 الجامعً

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة دٌالى

 6179 حضور



الهوموسستٌن عامل خطورة فً  26
 نشوء امراض الملب الوعائٌة

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة دٌالى

 6179 حضور

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ندوة ظاهرة عدم تحمل الالكتوز  27
 جامعة دٌالى

 6179 حضور

التوعٌة العلمٌة بسرطان ندوة  11
 الثدي

 6171 حضور كلٌة الهندسة الخوارزمً بغداد

 6172 حضور كلٌة العلوم للبنات جامعة بغداد حلمة نماشٌة بعنوان رمز الحٌاة 10

ورشة عمل بعنوان الطرائك  12
المباشرة وغٌر المباشرة فً 

 تشخٌص الطفٌلٌات

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة دٌالى

 6171 حضور

ورشة عمل بعنوان التصبٌغ  11
 المناعً

 6171 حضور كلٌة العلوم جامعة بغداد

ورشة عمل بعنوان المعلم  12
الرصٌن ضمان لمستمبل اجٌال 

 العراق

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
العلمً جهاز االشراف والتموٌم 

 العلمً  

 6171 حضور

13 

 
محاضرة بعنوان التبول 

 الالارادي عند االطفال
الوحدة الباٌولوجٌة المراض 

 المناطك الحارة كلٌة العلوم بغداد
 6171 حضور

محاضرة بعنوان التخطٌط  14
 االستراتٌجً لالستاذ الجامعً

الباٌولوجٌة المراض الوحدة 
 المناطك الحارة كلٌة العلوم بغداد

 6171 حضور

محاضرة بعنوان والع االنفلونزا  15
الموسمٌة والوبائٌة فً العراق 

 والعالم

الوحدة الباٌولوجٌة المراض 
 المناطك الحارة كلٌة العلوم بغداد

 6172 حضور

محاضرة بعنوان الجوانب  16
 الوراثٌة لمرض التهاب المفاصل

 الرثوي

الوحدة الباٌولوجٌة المراض 
 المناطك الحارة كلٌة العلوم بغداد

 6173 حضور

محاضرة بعنوان متالزمة االٌض  17
 الغذائً

الوحدة الباٌولوجٌة المراض 
 المناطك الحارة كلٌة العلوم بغداد

 6173 حضور

ورشة عمل بعنوان  21
 التكنولوجٌا فً الرٌاضة

االكادٌمٌة العلمٌة للبحث 
والتدرٌب استر  المملكة 

 المتحدة البرٌطانٌة

 6173 حضور

 الدورات التً شارن فٌها و التً الامها 

 السنة  مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

كلٌة الربٌة وحدة طرائك التدرٌس والتدرٌب  (التأهٌل التربوي 19الدورة ) 7
 الجامعً جامعة دٌالى

6119 

 6171 الحاسبة االلكترونٌة جامعة بغدادمركز  دورة كفاءة الحاسوب 6

دورة االرشاد النفسً والتوجٌه  1
 التربوي

 6179 مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة جامعة  دورة التخطٌط االستراتٌجً  4
 دٌالى

6171 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة جامعة  دورة التحلٌل االحصائً للبٌانات 1
 بغداد

6172 

    

    

    

 

 



 

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة المجتمع و تطوٌر التعلٌم 

 السنة  محل النشر عنوان البحث  ت

7 Using of plasmid scanning in 
epidemiological investigation for 

Salmonella Typhi bacteria in polluted 
water supply and patients in Al-Sader 

city 

Iraqi J. Biotech, 
8(8):419-427 

2009 

6 
Children mortality from communicable 
diseases in child teaching hospital  

Iraqi J. of 
science,vol.51, No.4 pp 

670-673 
2010 

بعض التاثٌرات المناعٌة لمستخلص زهرة الدفلة  1

فً ذكور الفئران  Nerium oleanderالحمراء

 Mus musculusالبٌض 

مجلة العلوم الصرفة جامعة 
 0االصدار:  4المجلد: ديالى

 236-224الصفحات: 
2010 

4 

بعض التاثٌرات الوراثٌة لمستخلص زهرة الدفلة 

فً ذكور الفئران  Nerium oleanderالحمراء

 Mus musculusالبٌض 

مجلة كلية التربية االساسية 
 91المجلد  جامعة المستنصرية

-941صفحات   91العد د
911 

2013 

2 Genetic polymorphism of 

interleukin 4 gene at in 

inflammatory bowel disease of 

Iraqi patients. 

 

International journal of 
Recent Scientific 

research vol,6 Issue,8, 
pp5599-5602  

2015 

9 Genetic  polymorphism of 

interleukin 4 gene at position-

590 in type 1 diabetes of Iraqi 

patients. 

 

International journal of 
ChemTeach research 

VOL.10, No.9, pp641-
645 

2017 

1 Single nucleotide 

polymorphisms of interleukin 

12 gene at position-1188 in 

Diabetes type 1 Disease. 

 

International journal of 
ChemTeach research 
VOL.10, No.6, pp97-

100 

2017 

2 Single nucleotide 

polymorphisms of interleukin 1 

Receptor gene at position-1970 

in type 1 diabetes of Iraqi 

patients. 

Journal Global pharma 
Technology, 

12(09):424-428 

2017 
 
 

3 Single nucleotide polymorphisms of  مجلة كلية المامون الجامعة  العدد
 222-212الثالثون الصفحات 

2017 



interleukin 1a Receptor interleukin 1 

Receptor Antagonist gene with type 1 

diabetes mellitus of Iraqi patients. 

71 Cytokine gene polymorphisms in Iraqi 

Arab 

Human Immunology 79 
pp 01-02 

2018 

77 Genetic polymorphism of 

interleukin 10 gene at position-

1082 in Iraqi patients with type 

1 diabetes  

Al-Qadisiyah journal of 
pure science  Vol.23, 

No.1, pp17-23.  

2018 

76 Single nucleotide 

polymorphisms of interleukin 

1B gene at position-115 in type 

1 Diabetes of Iraqi patients. 

Biochem. Cell. Arch. 
Vol.19 No. 1, pp 929-932, 

2019 

71 Interleukin 1 Single nucleotide 

polymorphisms as risk factors for 

susceptibility of inflammatory bowel 

disease: an Iraqi Arab population-

based study  

Alexandria journal 
Medicine 55: 1, 1-6. 

2019 

74 Single nucleotideGene 

polymorphism of interleukin 2 

gene at position+166 in 

inflammatory bowel disease  

 مجلة التربية جامعة المستنصرية 
-113العدد خاص     0المجلد 

 صفحات 102

2019 

 

 

 

 المجالت العالمٌة التً لام بالنشر بها : -

 السنة  العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت

7 International 
journal of Recent 

Scientific 
research  

India Genetic  

polymorphism 

of    interleukin 

4 gene at in 

inflammatory 

bowel disease of 

Iraqi patients. 

 

vol,6 Issue,8, 
pp5599-5602 

2015 

6 International 
journal of 

ChemTeach 
research 

USA Genetic 

polymorphism 

of interleukin 4 

gene at position-

590 in type 1 

diabetes of Iraqi 

patients. 

 

VOL.10, No.9, 
pp641-645 

2017 

1 International 
journal of 

USA Single nucleotide 

polymorphisms 

of interleukin 12 

VOL.10, No.6, 
pp97-100 

2017 



ChemTeach 
research 

gene at position-

1188 in Diabetes 

type 1 Disease. 

 

4 Journal Global 
pharma 

Technology 

USA Single nucleotide 

polymorphisms of 

interleukin 1 Receptor 

gene at position-1970 in 

type 1 diabetes of Iraqi 

patients. 

12(09):424-
428 

2017 
 

2 Human 
Immunology 

USA Cytokine gene 

polymorphisms in 

Iraqi Arab 

79 pp 01-02 2018 

9 Biochem. Cell. 
Arch. 

USA Single nucleotide 

polymorphisms of 

interleukin 1B gene at 

position-115 in type 1 

Diabetes of Iraqi 

patients. 

Vol.19 No. 1, 
pp 929-932, 

2019 

1 Alexandria journal 
Medicine 

USA Interleukin 1 Single 

nucleotide 

polymorphisms as risk 

factors for 

susceptibility of 

inflammatory bowel 

disease: an Iraqi Arab 

population-based 

study 

55: 1, 1-6. 2019 

      

      

 

 عضوٌة الهٌئات و الجمعٌات  العلمٌة المحلٌة و الدولٌة -

ما زال عضواً /  تارٌخ االنتساب   دولٌة -محلٌة  اسم الهٌئة ت
 العضوٌةانتهاء 

 مالحظات

جمعٌة الهالل  7
 االحمر

  6177 6112 دولٌة

  6111 7323 محلٌة نمابة المعلمٌن 6

  مازلت عضو 6172 محلٌة نمابة االكادمٌٌن 1

 

 

 كتب شكر( –شهادات تمدٌرٌة  –ابداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل علٌه 
 –)جوائز 

شهادات 

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 



 –تمدٌرٌة 
 كتب شكر(

 ببحث  مشاركة 7
 االولمؤتمرالب

شهادة 
 تمدٌرٌة

كلٌة العلوم جامعة 
 دٌالى

الجهود المبذولة 
 فً انجاح المؤتمر

6113 

شكر وتمدٌر من  6
 العمٌد

كلٌة العلوم جامعة  كتاب شكر
 دٌالى

 6113 جهود مبذولة

وتمدٌر من شكر  1
 العمٌد

كلٌة العلوم جامعة  كتاب شكر
 دٌالى

 6171 جهود مبذولة

شكر وتمدٌر  4
 من العمٌد

كلٌة العلوم جامعة  كتاب شكر
 دٌالى

 6177 جهود مبذولة

شكر وتمدٌر  2
 من العمٌد

كلٌة العلوم جامعة  كتاب شكر
 دٌالى

 6177 جهود مبذولة

شكز وتقديز مه  4

 العميد

التربٌة كلٌة  كتبة شكز
للعلوم 

الصرفة 
 جامعة دٌالى

 6174 جهىد مبذولت

المشبركت  1

ببلدورة 

 التزبىيت

شهبدة 

 تقديزيت

مركزالبحوث 
التبوٌة 

والنفسٌة 
 جامعة بغداد

حضور 
الدورة 

والمساهمة 
الفعالة فً 
 المنالشات

6172 

المشاركة  2
بالمؤتمر العلمً 

 االول

كلٌة العلوم  شهادة تمدٌرٌة
جامعة  للبنات
 بغداد

حضور 
والمساهمة 

بفعالٌات 
 المؤتمر

6172 

المشاركة باللجنة  3
التنظٌمٌة 

للمؤتمر النسوي 
 العلمً الثالث

شهادة 
 تمدٌرٌة

كلٌة العلوم 
جامعة  للبنات
 بغداد

 شكر وتمدٌر
للجهود المبذولة 

 خالل المؤتمر

6179 

شكر على  71
االهداء من 

 العمٌد

كلٌة التربٌة  كتاب شكر
للعلوم 

الصرفة 
 جامعة دٌالى

اهداء اطروحة 
 دكتوراه

6179 

شكروتمدٌر من  77
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 
 الصرفة

الجهود المبذوله 
المشاركة  فً 

بالمؤتمر العلمً 
االول جامعة الفرات 

 االوسط

6171 

شكر وتمدٌر من  76
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
فً نشر بحث 
 بمجلة عالمٌة

6171 

شكر وتمدٌر من  71
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
فً نشر بحث 
 بمجلة عالمٌة

 

6171 

شكر وتمدٌر من  74
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 
 جامعة دٌالى الصرفة

المبذولة فً للجهود 
اللجنة االمتحانٌة 

والمرالبات 
 للدراسات العلٌا

6171 

شكر وتمدٌر من  03
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
للجهود المبذولة 
   فً المشاركة 

6171 



مؤتمرات ونشر بال دٌالى
البحوث بالمجالت 
  المحلٌة والعالمٌة

شكر وتمدٌر من  79
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
فً نشر بحث 
 بمجلة عالمٌة

 

6172 

شكر وتمدٌر من  71
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
االشراف على فً 

المختبرات والعمل 
 فٌها
 

6172 

شكر وتمدٌر من  72
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
فً نشر بحث 
 بمجلة عالمٌة

 

6172 

شكر وتمدٌر من  73
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
الامة الندوات فٌ

 العملوورش 
 

6172 

شكر وتمدٌر من  61
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
الامة الندوات فٌ

 وورش العمل
 

6172 

شكر وتمدٌر من  67
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
منالشة طالبة  فً

الماجستٌر ساره 
 رعد اسماعٌل

6172 

شكر وتمدٌر من  66
 العمٌد

كلٌة التربٌة للعلوم  شهادة تمدٌرٌة

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 

اعداد مختبر  فً
االحٌاء 

 المجهرٌة

6172 

شكر وتمدٌر من  61
 العمٌد

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر
 الصرفة جامعة دٌالى

 6173 مبذولةجهود 

 شكر وتمدٌر من 64
 نمابة االكادمٌٌن

نمابة االكادٌمٌٌن  كتاب شكر
 العرالٌٌن بغداد

فً  جهود مبذولة
دعم فعالٌات 

المؤتمر االول 
 للنمابة

6173 

شكر وتمدٌر من  62
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 
منالشة طالب  فً

الماجستٌر محسن 
 الزندي

6173 

شكر وتمدٌر من  69
 العمٌد

كتاب شكر 
 وتمدٌر

كلٌة التربٌة للعلوم 

جامعة  الصرفة
 دٌالى

الجهود المبذوله 

اعداد الندوة  فً
مفهوم اللٌزر 

وتاثٌراته على 
 االنسان

6173 

شهادة مشاركة  61
 بورشة عمل 

شهادة 
 تمدٌرٌة

الوحدة الباٌولوجٌة 
للمناطك الحارة 

كلٌة العلوم جامعة 
 بغداد

 6171 تثمٌن الحضور 

شهادة مشاركة  62
من المؤتمر 

شهادة شكر 
 تمدٌر

نمابة االكادٌمٌٌن 
 العرالٌٌن

للمشاركة ببحث 
وبورش العمل 

6173 



الدولً االول 
لنمابة 

 االكادٌمٌٌن

وجمٌع فعالٌات 
 المؤتمر

شهادة تمدٌرٌة  63
من جامعة نور 

 العالمٌةالشام 

شهادة شكر 
 وتمدٌر

جامعة نور الشام 
 السورٌة العالمٌة

للجهود المبذولة 
فً التبادل الثمافً 

 والعلمً

6173 

شهادة تمدٌرٌة  11
من رئٌس 

 جامعة دٌالى

شهادة 
 تمدٌرٌة

للجهود المتمٌزة  رئاسة جامعة دٌالى
بنشر البحوث 

بمجالت علمٌة 
 عالمٌة رصٌنة

6173 

 

 التألٌف و الترجمة 

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر  دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

االهمٌة الوراثٌة  
والمناعٌة 
 للفٌتامنٌات

 غٌرمنهجٌة 7 6119 دجلة ,االردن دار

      

      

 

 اللغات التً ٌجٌدها  -

 العربٌة-7

 االنكلٌزٌة -6

 المساهمات فً خدمة المجتمع  -

 6171لتوعٌة الطلبة بالعالمات واالشارات المرورٌة المٌام بعمل تطوعً -7

 6172ة النظٌفة ئالمٌام بالمشاركة بمهرجان تدوٌر النفاٌات واستخدامها فً البٌ -6

 6173المٌام بعمل تطوعً لشراء ادوٌة ومواد طبٌة اولٌة لعمل صٌدلٌات داخل السام الكلٌة  -1


