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 تقانة/ هندسة وراثية  التخصص الدقيق:                                       حياة علوم   :التخصص العام

 3/9/2020 تاريخ الحصول عليه :                                       مدرس     العلمي:اللقب 
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 ال يوجد   العالي:عدد السنوات خارج التعليم 
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 2004/ 28/7 تاريخ الحصول عليه :     جامعة ديالى/ العراق  البكالوريوس:الجهة المانحة لشهادة 

 2/7/2008: تاريخ الحصول عليه        جامعة ديالى/ العراق  الماجستير:الجهة المانحة لشهادة 

 2020/ 3/9 :تاريخ الحصول عليه  المملكة المتحدة جامعة بلمث/   الدكتوراه: الجهة المانحة لشهادة 

 Virulence of certain proteus species isolated from otitis  الماجستير:عنوان رسالة  

media in Baquba and its peripheries 

 Investigation of CCN1 Role(s) in Mantle Cell Lymphoma الدكتوراه:عنوان اطروحة 

(MCL)   

 

 

 شغلها: الوظائف التي  -

 الى  -الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت

جامعة ديالى/كلية التربية   وحدة التسجيل الصباحي  1
 للعلوم الصرفة

2006-2007 

جامعة بغداد/كلية التربية ابن   مساعد مختبر  2
 الهيثم 

2007-2009 

جامعة ديالى/كلية التربية   مدرس مساعد   3
 للعلوم الصرفة  

2009-2013 

طالبة كورس لغة انكليزي وثم   4
 دكتوراه 

كلية الطب وطب  جامعة بلمث/ 
 المملكة المتحدة االسنان/

2013-2018 

جامعة ديالى/كلية التربية   مدرس دكتور  5
 للعلوم الصرفة

 الى االن  2020

 



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها  -

الجهة ) الجامعة / الكلية /   ت
 المعهد( 

 مالحظات  الى   –الفترة من 

العراق)جامعة ديالى/كلية   1
 التربية للعلوم الصرفة(

 دراسة البكالوريوس 2000-2004

العراق)جامعة ديالى/كلية   2
 التربية للعلوم الصرفة(

 دراسة الماجستير  2004-2008

المملكة المتحدة)جامعة   3
بلمث/كلية الطب وطب  

 االسنان( 

 دراسة الدكتوراه  2014-2018

 

 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها   -

 السنة الدراسية  المادة  القسم   الكلية   الجامعة  ت

التربية للعلوم   ديالى  1
 الصرفة

امراضية الدم/   علوم الحياة 
 الدبلوم العالي 

2019-2020 

      

      

 

 ال يوجد    واطاريح الدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستير  -

عنوان الرسالة   القسم   الكلية   الجامعة  ت
 او االطروحة 

 السنة الدراسية 

      

      

      

 

 التي شارك فيها   والندوات العلمية المؤتمرات  -

 السنة   نوع المشاركة    مكان االنعقاد  العنوان  ت

المؤتمر العلمي االول   1
 لكلية الطب  

 2010 بحث جامعة ديالى/كلية الطب 

المؤتمر العلمي الثاني   2
 لكلية العلوم 

جامعة ديالى/ كلية  
 العلوم 

 2011 بحث

3 XXXVI World 
Congress of the 

International 
Society of 

Hematology  

Glasgow, UK 2016 بوستر 

 

   والتي اقامهاالدورات التي شارك فيها  -

 السنة   مكان االنعقاد  عنوان الدورة   ت

1 Hands-on Proteomics 
and Data Analysis 

 2014 جامعة بلمث/ المملكة المتحدة 



Workshop 

2 Welcome to the 
command line: a gentle 
practical introduction to 

UNIX and serious 
bioinformatics session 

 2015 جامعة بلمث/ المملكة المتحدة 

3 Training for better 
ergonomics, safety and 

pipetting results 

 2016 جامعة بلمث/ المملكة المتحدة 

4 Human Tissues Training 
Session, The Human 

Tissue Act 2004-Working 
with Human Tissue at PU 

 2016 بلمث/ المملكة المتحدة جامعة 

    

    

 

 ال يوجد   وتطوير التعليمالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة   محل النشر  عنوان البحث   ت

    

    

    

 

 بها: المجالت العالمية التي قام بالنشر  -

العدد الذي نشر   عنوان البحث   الدولة  اسم المجلة  ت
 فيه

 السنة  

1 American 
Journal of 

Epidemiology 
and Infectious 

Disease 

 Possible امريكا 
Vertical 

Transmission 
of SARS-CoV-2 

during the 
Third 

Trimester of 
Pregnancy, a 
Mini-Review 

Vol. 10, No. 
1, 19-23 

2022 

      

      

 

 ال يوجد  والدوليةالمحلية  والجمعيات العلميةعضوية الهيئات  -

ما زال عضواً /   تاريخ االنتساب    دولية  -محلية  اسم الهيئة  ت
 انتهاء العضوية 

 مالحظات 

      

      



      

 

 كتب شكر(   –شهادات تقديرية   – )جوائزابداعات او نشاطات حصل فيها على  -

نوع النشاط او   ت
 االبداع 

 ما حصل عليه  
شهادات   –)جوائز 

كتب   –تقديرية 
 شكر(

عنوان النشاط او   الجهة المانحة  
 االبداع 

 السنة  

النشر في مجلة   1
 Q2سكوباس 

النشر في مجلة   جامعة ديالى شهادة تقديرية 
 Q2سكوباس 

2019 

      

      

 

 ال يوجد   والترجمةالتأليف  -

غير  منهجية /  عدد الطبعات  سنة النشر   دار النشر  عنوان الكتاب  ت
 منهجية

      

      

      

 

 اللغات التي يجيدها  -

 العربية  -1

 االنكليزية  -2

 

 لمساهمات في خدمة المجتمع ا -

 ال يوجد  -1

2-  


