
 السٌرة الذاتٌة

 

   11/5/1661 :الوالدةتارٌخ            الرضا ضحى عدنان نعمه عبد الرباعً:االسم 

 16/11/1211 تارٌخ الحصول علٌها :                                                 ماجستٌر  الشهادة:

 احٌاء مجهرٌة  التخصص الدقٌق:                                     علوم حٌاة :التخصص العام

 12/11/1211تارٌخ الحصول علٌه :                                      مدرس مساعد العلمً:اللقب 

 سنوات 3  العالً:عدد السنوات فً التعلٌم 

 الٌوجد العالً:عدد السنوات خارج التعلٌم 

 bioh.dhuha.adnan@uodiyala.edu.iq االلكترونً:البرٌد 

                          /كلٌه التربٌة للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحٌاة جامعة دٌالى البكالورٌوس:الجهة المانحة لشهادة 

 11/4/1212 تارٌخ الحصول علٌه :

                    جامعة دٌالى /كلٌه التربٌة للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحٌاة                           الماجستٌر:الجهة المانحة لشهادة 

 16/11/1211  :تارٌخ الحصول علٌه

 الٌوجد :تارٌخ الحصول علٌه                           الٌوجد الدكتوراه:الجهة المانحة لشهادة 

لبعض المؤشرات المناعٌة والعوامل المؤثرة فً المرضى المصابٌن دراسة  الماجستٌر:عنوان رسالة 

 بالتهاب اللثة
 الٌوجد :الدكتوراهعنوان اطروحة 

 شغلها:الوظائف التً  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظٌفة  ت

 -13/11/1213 جامعة دٌالى معاون باٌلوجً 1

11/12/1211 

 -11/12/1211 جامعة دٌالى مدرس مساعد 2

12/6/1211 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة ) الجامعة / الكلٌة /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

جامعة دٌالى /كلٌه التربٌة  1
 للعلوم الصرفة

 الٌوجد 1211 - 1211

 



 المواضٌع التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 الدراسٌةالسنة  المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة التربٌة  - دٌالى - 1
للعلوم 
 الصرفة

علوم  -
 الحٌاة

 1211-1211 طفلٌات عملً

 

 )الٌوجد(  واطارٌح الدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستٌر  -

عنوان الرسالة  القسم  الكلٌة  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

 

 التً شارك فٌها  والندوات العلمٌةالمؤتمرات  -

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعقاد العنوان ت

1 Role of tumor 

 necrosis factor-
alpha (TNF-α ) , 
Interleukin-10 

(IL-10 )  and 
Interleukin-23 

(IL-23) in 
Periodontitis 

Patients. 
 

جامعة دٌالى /كلٌه 
 التربٌة للعلوم الصرفة

 1211-1211  مؤتمر

الحمى النزفٌة  2
االعراض واالسباب 

 وكٌفٌة الوقاٌة

جامعة دٌالى /كلٌه 
 التربٌة للعلوم الصرفة

االمر مرقم  ندوة
( بتارٌخ 1163)

4/3/1211 

كٌف نحتفظ على  3
مناعتنا ونمنع حصول 
 االمراض فً اجسامنا

جامعة دٌالى /كلٌه 
 التربٌة للعلوم الصرفة

االمر مرقم  ندوة
( بتارٌخ 1211)

12/1/1211 

والدواء فً الداء  4
 جناحً الذبابة

جامعة دٌالى /كلٌه 
 التربٌة للعلوم الصرفة

االمر مرقم  ندوة

( بتارٌخ 1521)

11/2/1211 
 

  والتً اقامهاالدورات التً شارك فٌها  -

 السنة  مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

تقنٌة االنتشار المناعً  1
فً االختبارات   RIDالشعاعً 

 المصلٌة

/كلٌه التربٌة جامعة دٌالى 
 للعلوم الصرفة

( 1111االمر مرقم )

 14/1/1211بتارٌخ 

تقنٌة جهاز االلٌزا وفوائده  2
المختبرٌة فً تقدٌر المؤشرات 

جامعة دٌالى /كلٌه التربٌة 
 للعلوم الصرفة

( بتارٌخ 35االمر مرقم )

6/1/1211 



 المناعٌة 
السالمة المختبرٌة فً مختبر  3

 الحٌوان
/كلٌه التربٌة جامعة دٌالى 

 للعلوم الصرفة
( 1311االمر مرقم )

 14/1/1211بتارٌخ 

اثر المبٌدات الحشرٌة  4
 ومخارطها فً الصحة العامة

جامعة دٌالى /كلٌه التربٌة 
 للعلوم الصرفة

( 1151االمر مرقم )

 4/3/1211بتارٌخ 
 

  وتطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة  محل النشر عنوان البحث  ت

1 Salivary Interleukin-6 

levels Peridontitis 

Patients in Diayla - 

Iarq 
 

 1211-1211 قٌد النشر

 

 قٌد النشرالبحث  بها:المجالت العالمٌة التً قام بالنشر  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت
 فٌه

 السنة 

      

 

 ) الٌوجد( والدولٌةالمحلٌة  والجمعٌات العلمٌةعضوٌة الهٌئات  -

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

 مالحظات

      

 

 كتب شكر( –شهادات تقدٌرٌة  – )جوائزابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل علٌه 
شهادات  –)جوائز 

كتب  –تقدٌرٌة 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

جامعة دٌالى /كلٌه  شهادات تقدٌرٌة تكرٌم المرأه 1
التربٌة للعلوم 

 الصرفة

ٌوم المرأة 
 العالمً

1211-1211 

 البحث مشاركة 2
 فً المؤتمر

جامعة دٌالى /كلٌه  شهادات تقدٌرٌة
التربٌة للعلوم 

 الصرفة

 [Role of 
tumor 

 necrosis 
factor-alpha 

(TNF-α ) , 
Interleukin-
10 (IL-10 )  

and 
Interleukin-

1211-1211 



23 (IL-23) in 
Periodontitis 

Patients] 
 

المشاركة فً  3
 المعرض 

 / جامعة دٌالى شكر وتقدٌر
 رئٌس الجامعة

استثمار الطاقة 
النظٌفة طرٌقنا 
نحو التنمٌة 
 المستدامة

1211-1211 

المشاركة فً  4
 المعرض 

/   جامعة دٌالى شكر وتقدٌر
عمٌد كلٌة التربٌة 

 للعلوم الصرفة

استثمار الطاقة 
النظٌفة طرٌقنا 
نحو التنمٌة 
 المستدامة

1211-1211 

 

 (الٌوجد ) والترجمةالتألٌف  -

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

      

 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -1

 

 لمساهمات فً خدمة المجتمعا -

حسب االمر االدراي  عمل تطوعً ) تزوٌد مختبر االحٌاء المجهرٌة بالمواد المختبرٌة( -2

 11/1/1211بتارٌخ  316المرقم 

، حسب االمر االداري المرقم   سفرة علمٌة الى مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً -3

 15/1/1211بتارٌخ  1122

المشاركة كعضو فً لجنة  الغٌابات لطلبة الدراسات االولٌة و لجنة الوثائق حسب االمر  -4

ولجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة  1/1/1211بتارٌخ  111االداري المرقم  

 الرابعة 

المرحلة الرابعة / الدراسة الصباحٌة المشاركة باألشراف العلمً والتربوي على تطبٌق  -5

 11/3/1211بتارٌخ  1121فً قسم علوم الحٌاة حسب االمر االداري المرقم 

 


