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 التاريخ  الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكلوريوس 

 )بتسلسل االولى( 
 2000 العلوم  بغداد

 ماجستير 

 )بتسلسل االولى( 
 2002 العلوم  بغداد

 توراه دك

 )بتسلسل االولى( 
 2012 العلوم  بغداد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التدريس الجامعي .ثانياً :  

 الى  -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت 

 2007-2003 بغداد  مدرس مساعد/كلية العلوم  1

 2011-2008 بغداد  طالبة دكتوراه/تفرغ جزئي/ العلوم  2

 لحد االن  -2012 بغداد  /كلية العلوم  استاذ -دكتور مدرس 3

 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )اً : ثالث 

 السنــة القســـم  ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1 
 علوم حياة  رسالة ماجستير  

 NPEVs  أحياء مجهرية/ فايروسات 
2016-2015 

2 
 علوم حياة  رسالة ماجستير  

 Adenovirus أحياء مجهرية/ فايروسات 
2016-2017 

3 
 لة ماجستير  رسا

 علوم حياة 

 & Bocavirus أحياء مجهرية/ فايروسات 

Metapneumovirus 

2017-2018 

4 
 علوم حياة  رسالة ماجستير  

 Coronavirus أحياء مجهرية/ فايروسات 
2018-2019 

5 
 علوم حياة  أطروحة دكتوراه 

 -EBV أحياء مجهرية/ فايروسات 
2021 

6 
 رسالة ماجستير 

 علوم حياة 

-SARS ة/ فايروسات أحياء مجهري

CoV2    19-كوفيد 

2020-2021 

7 
 اطروحة دكتوراه )قيد االنجاز(

 علوم حياة 

-SARS أحياء مجهرية/ فايروسات 

CoV2  19-كوفيد 

---- 

8 
 اطروحة دكتوراه )قيد االنجاز(

 علوم حياة 

-SARS أحياء مجهرية/ فايروسات 

CoV2  19-كوفيد 

---- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. ة العلميوالندوات  المؤتمرات اً: رابع 

 نوع المشاركة   هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان  ال ت

) بحث / بوستر  

 حضور( 

 ألقاء بحث  أربيل  2014 المؤتمر العالمي االول لجامعة جيهان  1

2 
 2013 تقنيات تطوير التعليم ومهارات االتصال 

مركز  /جامعة بغداد 

التطوير والتعليم  

 المستمر

 مرشحة بالمشاركة 

 مرشحة بالمشاركة  كلية العلوم/جامعة بغداد  2014 لتجويد التعليم ة المرتقى العراقية مؤسس 3

 حضور  جامعة االنبار  2012 مؤتمر العلمي الثالث للعلوم الصرفة 4

5 
  لجامعة الوسطىالعلمي الدولي الثاني لمؤتمر 

 للتخصصات الصحية والطبية التقنية 

 القاء بحث  بغداد  2015

كلية التربية سادس عشر لالعلمي المؤتمر  6

 الجامعة المستنصرية  /االساسية

 القاء بحث  بغداد  2015

جامعة التقنية  للالثاني   الدولي مؤتمر العلمي 7

 الجنوبية 

 القاء بحث  البصرة  2017

ورشة عمل تفاعل سلسلة البلمرة لمنضمة   8

CRDF Global 

 مرشحة بالمشاركة  كلية العلوم  2012

9 
 2013 وجيه التربوي رشاد النفسي والتاال

مركز  /جامعة بغداد 

البحوث النفسية لوزارة  

 التعليم العالي 

 مرشحة بالمشاركة 

 محاضرة  متحف التاريخ الطبيعي  2013 استخدام الحشرات كأدلة جنائية  10

 محاضرة  كلية التقنيات الكبية  2012 سرطان الثدي وعنق الرحم  11 

ية  الجنس الثالث باستخدام الوراثة الجزيئ  12

 بالتشخيص 

مركز الوراثة   2012

 السرطانية 

 حضور 

13 
في استثمار  تمكين وريادة الشباب الجامعي

 التكنلوجيا الحديثة في خدمة المجتمع 

2014 
جامعة بغداد/ مركز 

البحوث النفسية لوزارة  

 التعليم العالي 

 حضور 

14 
 SPSSدورة االحصاء المحوسب 

مركز الحاسبة   2013

 االلكترونية 

 مشاركة 

15 
 دورة تقنية االليزا 

2018 
وحدة االبحاث 

البايولوجية للمناطق  

 الحارة

 مشاركة 



 

 

 

 

 

 

 

ندوة االمراض المايكروبية االكثر انتشارا في   16

 بغداد 

2017 
 كلية العلوم/علوم الحياة 

 محاضرة 

17 
 ورشة تصميم البواديء 

2017 
وحدة االبحاث 

البايولوجية للمناطق  

 الحارة

 مشاركة/أقامة 

18 
 م وتحليل الشجرة الجينية دورة رس

2018 
وحدة االبحاث 

البايولوجية للمناطق  

 الحارة

 محاضرة 

 دورة التحليالت المرضية االساسية   19

 دورات(  6)

2016-

2018 

وحدة االبحاث 

البايولوجية للمناطق  

 الحارة

 محاضرة 

20 
  Insitu-hibridizationدورة 

2018 
وحدة االبحاث 

البايولوجية للمناطق  

 الحارة

 مشاركة/أقامة 

21 
 SPSSدورة اساسيات االحصاء لبرنامج 

2018 
وحدة االبحاث 

البايولوجية للمناطق  

 الحارة

 مشاركة 

 

 . االخرى   ا : األنشطة العلميةخامس 

 خارج الكلية داخل الكلية

تفاعل سلسلة البلمرة التقليدي   مختبرمشرفة على 

 للدراسات العليا لحظيوال

لفايروسات/مختبر  شعبة ا مشاركة معباحثة 

 الوطني للصحة المركزي/وزارة الصحة

 ( 2)العدد   براءة اختراع
محاضرة لعلم االحياء المجهرية /مركز  

 جامعة بغداد /التطوير والتعليم المستمر 

تتابع قاعدة نايتروجينية في  60تسجيل اكثر من 

( لكائنات NCBIبنك الجينات العالمي )

 بايولوجية مختلفة  

ينات البايولوجية مع قاعدة البيانات  تحليل الب  -

 العالمية لطلبة دراسات عليا 

  ( علمية كحلقات نقاشية5القاء محاضرات )

 ضمن برنامج التعليم المستمر  وورش عمل

 عضو في لجان مناقشات طلبة الدراسات العليا

 وامتحان الشامل 



 

 

 

 

 

 

 

تحليل البينات البايولوجية مع قاعدة البيانات   -

 راسات عليا  العالمية لطلبة د 

 تحليل نتائج التجارب البايولوجية احصائيا   -

مقوم علمي لبحوث الترقية وبراءات االختراع  

 ورسائل واطاريح الدراسات العليا

لجنة امتحانية ألربعة  اعوام ولجنة استخراج  

لجنة تدقيق تسلسالت خريجين  ,وثائق الخريجين 

 وأعادة هيكلية الخريجين  عشرين عاما  

 

كامال لفايروس المسبب الصابات ينوم تحليل ج

وتوثسقها بمواقع عالمية متخصصة   19-كوفيد

 بتحليل الجينوم  

 وتسجيل الطفرات لمرضى عراقيين 

عضو ارتباط مع فريق وزارة الصحة 

واعضاء المنظمة الصحة العالمية، للمساهمة  

ودراسة   2-في تحليل جينوم فايروس سارس

 الطفرات
 

 

 ارية:ادسا : المناصب األدس 

 2016 /1/ 30           كلية العلوم/مقرر قسم علوم الحياة    -

 2018/ 13/12-2016/   1/9   في كلية العلوم مدير وحدة االبحاث البايولوجية للمناطق الحارة -

 والى االن 10/2019/ 31رئيس قسم علوم الحياة في كلية العلوم -

 

  .البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة  بعاً سا 

 السنة النشر  محل أسم البحث  ت

غير   1 المعوية  للفايروسات  الجزيئي  التوصيف 

فايروس شلل االطفال المسبب لمرض الشلل الرخوي 

 الحاد باألطفال. 

 

 2018 براءة اختراع/محلية 

2 
تقدير االجسام المضادة ضد داء الكلب الفايروسي في  

الملقحين بالمجتمع العراقي باستخدام  الملقحين وغير 

 لقاح خطوط الخاليا البشرية 

للبحوث   المجلة العالمية

 العلمية الحديثة 

2012 

التحري عن اصابات فايروسات المضخمة للخاليا   3

وعالقاتها بالتشوهات الخلقية في    2-والهيربس النمط

 بغداد 

المجلة العالمية للبحوث  

 المتقدمة

2013 

4 
نمط ديني    21-فايروس الحليمي البشريالتحري عن ال

في النساء العراقيات المصابات بسرطان عنق الرحم 

 والتغيرات الغير طبيعية 

المجلة الكندية للعلوم  

 التطبيقية 

2014 

التشخيص السريع للفيروسات المعدية والعجلية  5

باالطفال المصابين بالتهاب االمعاء الحاد دون االربع  

 سنوات 

ة لالحياء  المجلة العالمي

المجهرية الحديثة والعلوم  

 التطبيقية 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

6 
الفيروسات المعوية غير فايرس شلل االطفال المسببة 

 الخامسة عشر للشلل الرخوي الحاد باالطفال دون سن 

المجلة العالمية للبحوث  

 المتقدمة

2013 

تأثير كبريتات الزنك الفموية على المحركات المناعية   7

ة في عالج النساء العراقيات االلتهابية الموضعي

 المصابات بالفيروس الحليمي البشري 

وقائع مؤتمر العلمي 

للتخصصات  

 الطبية/الجامعة الوسطى 

2015 

8 
(   RT-PCRأستخدام تفاعل سلسلة البلمرة اللحظي)

(   RSVفي تشخيص ا لفيروس المخلوي التنفسي)

 بين البالغين المصابين بااللتهاب الرئوي 

 2015 ة للعلومالمجلة العراقي

لفيروس المخلوي  الحامض النووي عن  الكشف 9

باالطفال المصابين باعراض االنفلونزا    التنفسي

 باستخدام الفحص الجزيئ 

المجلة العالمية للبحوث  

 الحديثة 

2014 

تقدير المعلمات الدموية لتدهور المرض في المرضى   10

 19-العراقيين المصابين بكوفيد

 

ر في المجلة  سينش

 راقية للعلومالع

2021 

11 Severity of coronavirus disease 19: Profile of 

inflammatory markers and ACE (rs4646994) 

and ACE2 (rs2285666) gene polymorphisms 

in Iraqi patients. 

 

سينشر بالمجلة الطبية  

 بريطانيا-للفايروسات

2021 

  كمؤشر حيوي LDHوD-dimerو Ferritinدور  12

 19-لتدهور المصابين بكوفيد 

  قيد النشر 

المعزول   2-تحليل الجينوم الكامل لفايروس سارس 13

 ن يمن مرضى عراقي 

  قيد النشر 

التعبير الجيني لالستجابة المناعية ضد اصابات  14

 في المتعافيين من االصابة 19-كوفيد

  قيد النشر 

 

 سابعا: البحوث العلمية المنشورة   

No. Research Title Place of  

Publication 

Year 

1 Estimation of anti-glycoprotein 

antibodies against rabies virus infection 

in Iraqi post exposure and high risk 

groups vaccinated with human diploid 

cell vaccine 

 

International Journal of 

Recent Scientific 
Research 

2012 

2 Survey for CMV, HSV-2 Infections and 

their Association with Congenital 
Anomalies, Baghdad 

 

International Journal of 

Advanced Research 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

3 DETECTION OF HUMAN 

PAPILLOMAVIRUS-21 

GENOTYPES IN A SAMPLE OF 

IRAQI WOMEN WITH 

CERVICAL ABNORMALITIES 

AND CANCER 

Canadain Journal of Pure 

Applied Sciences 

2014 

4 Rapid Diagnosis of Rota-Adenoviruses 

for Acute Gastroenteritis in 

hospitalized Children under 4 Years 

Old, Baghdad 

International Journal of 

Current Microbiology 

and Applied Sciences 

2014 

5 Non-polio Enteroviruses Implicated in 

Residual paralysis among cases of acute 

flaccid paralysis affecting Iraqi children 

under 15 years 

International Journal of 

Advanced Research 

 

2013 

6 Real-Time PCR Detection of 

Respiratory Syncytial virus (RSV) 

among Adults with Pneumonia 

Iraqi Journal of science  

 

2015 

7 
Detection for respiratory Syncytial 

virus RNA among CHILDREN with 

flu-like illness using molecular assay 

International Journal of 

Current Research 

2014 

8 
Direct Detection of 5ʹ-Non Coding 

Region of All Enterovirus Serotypes 

Genomes in Stool Samples 

 

 IRAQI  

JOURNAL OF  

BIOTECHNOLOGY 

2015 

9 Detection of Epstein - Barr virus Capsid 

antigen (EBV CA) in Sera of 

Rheumatoid Arthritis, Reactive 

Arthritis and Ankylosing Spondylitis 

Patients 

Iraqi Journal of Science 
2015 

10  

 Isolation and Identification of Non-

Polio Enteroviruses Increasing by RT-

PCR Assay Among Infected Children 

with AFP 

 

 Journal of 

Pharmaceutical, 

Chemical and Biological 

Sciences 

2016 

11 

Molecular detection of EBV in patients 

with Rheumatoid arithritis 

Al-Mustnasyri Journal 

for Science 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

12 Molecular characterization of 

Non Polio Enteroviruses 

(NPEVs) involved in Acute 

Flaccid Paralysis in Children. 

 
 

Local Patent 
2018 

13 SCREENING FOR HIGH-RISK 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS BY 

REAL-TIME PCR AND ITS  

ASSOCIATION WITH 

CYTOLOGICAL ABNORMALITIES 

OF PAP SMEARS IN BAGHDAD 

International Journal of 

Microbiology Research,  

 2012 

14 EVALUATION OF LEPTIN IN SERA 

OF A SAMPLE OF RHEUMATOID 

ARTHRITIS OF IRAQI PATIENTS 

International Journal of 

Recent Scientific 

Research,  
2013 

15 Correlation of Viral Load, Disease 

Severity and High Risk-Human 

PapillomaVirus (HR-HPV) in 

Abnormalities of Cervical Samples 

Journal of the College of 

Basic Education  2013 

16 ESTIMATION OF SOME 

CYTOKINES IN IRAQI PATIENTS 

WITH CANCER NEWLY 

IDENTIFIED 

International Journal of 

Advanced Research  

 2013 

17  High Risk H PV Load Incidence 

Accordance to Age, Genotype and 

Infection Status among Infected 

Women, Baghdad 

Cihan University, First 

International Scientific 

conference   

 

2014 

18 Detection of Genes Encoding of 

Extended-Spectrum and AmpC β-

Lactamases in Klebsiella pneumoniae 

Isolates from Clinical Specimens 

Al-Nahrain university 

Journal for science  

 2015 

19 Relationship between chronic hepatitis 

B virus and pathogenicity of celiac 

disease 

Middle Technical 

university, The 2nd 

International Scientific 

conference   

 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

20 Investigation for Lymphocyte activity 

in Human Papillomavirus (HPV) 

infected women, in vitro 

Scientific conference in 

College of Basic 

Education 

 

2015 

21 Evaluation of anti-Epstein-Barr virus 

antibodies in female patients with 

autoimmune hepatitis type-1 

 Journal of 

Biotechnology Research 

Center,  

 

2015 

22  

 Isolation and identification of 

Cronobacter spp. obtained from 

different food samples in Iraq 

 

 World Journal of 

Experimental Bioscience  2015 

23 Detection of Carbapenem-Resistant 

Klebsiella pneumonia using two 

Sensitivity Methods 

AJPS 

2015 

24 
 

 First identification of Human 

Bocavirus (HBoV) in Iraqi children 

with respiratory complications 

IOSR Journal of Pharmacy 

and Biological Sciences 
2017 

25 
Molecular detection of Subfamily 

Pneumovirinae among Children with 

Flu-like illness by using RT-PCR 

 

 Current Research in 

Microbiology and 

Biotechnology 

2017 

26 
Molecular Diagnosis of Human 

Adenovirus in Children with Upper 

Respiratory Tract Infections 

OSR Journal of Pharmacy 

and Biological Sciences 

2017 

27 
Real-time PCR Detection of 

Respiratory Syncytial virus (RSV) 

among 

Adults with Pneumonia 

Iraqi Journal of Science 
2015 



 

 

 

 

 

 

 

28 
Effect of Oral Zinc Sulfate on Local 

Inflammatory Cytokines Level in Iraqi 

Women Infected With Human 

Papillomavirus (HPV) 

OSR Journal of Pharmacy 

and Biological Sciences 

2017 

29 
TAXONOMIC AND MOLECULAR 

STUDY OF THE WIDOW SPIDER 

GENUS LATRODECTUS 

WALCKENAER, 1805 (ARANEAE: 

THERIDIIDAE) IN IRAQ 

Pakistan Entomologist 
2018 

30 
Seroprevalence of Hepatitis B markers 

in Iraqi patients with chronic Hepatitis 

B virus 

OSR Journal of Pharmacy 

and Biological Sciences 

2018 

31 

Detection of anti-Helicobacter pylori in 

patients with Multiple Sclerosis 

Current Research in 

Microbiology and 

Biotechnology 

2018 

32 
Detection of Hepatitis virus Type B and 

C in Sera of Patients with different 

types of hematological malignancies 

Southern Technical 

university 

2017 

33 
Relationship between Chronic Hepatitis 

B Virus and Pathogenicity of Celiac 

Disease in the Iraqi Patients 

Journal of Pharmaceutical, 

Chemical and Biological 

Sciences 

2016 

34 
Investigation of the viral hepatitis 

spread with Hemodialysis patients  
 

Biochemical and cellular 

archive 

2019 

35 Relative risk of Hepatitis  

occurrence in patients with  

different types of hematological 

malignancies 
 

Research journal of 

pharmacy and technology 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

36 Correlation the Cytomegalovirus 

(CMV) IgM Antibodies and Viral 

DNA Presence with Rheumatoid 

Arthritis (RA) Patients 

Iraqi Journal of Science 
2019 

37 
Epidemiology of seasonal 

influenza outbreak among 

Iraqi population:2018 

Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

2020 

38 
Multiplex sybr green assay for 

coronavirus detection using fast 

real-time rt-pcr 

Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

2020  

(Acceptance for 

publishing) 

39 Human Coronavirus Species 

and their correlation as co-

infection detected by Fast Real-

Time RT-PCR 

 

Research journal of 

pharmacy and technology 

2020 (Acceptance 

for publishing) 

 

   التقديرية ثامناً: كتب الشكر والشهادات 

   1وزير التعليم العالي والبحث العلمي     -

  7رئيس جامعة بغداد                         -

   13رئيس الجامعة للشؤون العلمية    مساعد  -

  26عميد كلية العلوم                              -

 2جهاز التقيسس والسيطرة النوعية         -

 من جامعات ومؤسسات اخرىفضال عن العديد لشهادات تقديرية  -


