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 : لحاصلة عليهاوالمؤهالت االعلمية الشهادات 

تسلسل الخامس ب 93/1994سنة الدراسية لل.جامعة بغدادكلية العلوم / /علوم الحياة )أحياء مجهرية(قسم  في يوسبكالوردرجة ال -1

 .على القسم

 .بتقدير جيد جدا   2006. قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة بغداد /تلوث البيئة وشهادة الماجستير في ال -2

 .تقدير امتيازب. 2011.ادقسم علوم الحياة/ كلية العلوم/جامعة بغدادة الدكتوراه في البيئة والتلوث/ شه -3

 : المناصب التي شغلتها

 . 1/11/2018لغاية  2015-9-13/كلية العلوم/ جامعة بغداد من  واالداء االكاديميمدير شعبة ضمان الجودة  -

 امين مجلس جودة التحسين لكليات العلوم في الجامعات العراقية. لجنة وزارية. -

 ر لجنة توحيد المناهج الخاصة بلجنة عمداء كليات العلوم. مقر -

عضو في اللجنة الوزارية الخاصة بتدقيق بيانات جامعة الكوفة ضمن مشروع التصنيف الوطني لجودة الجامعات  -

 .2016-2015العراقية للعام 

 .2017-2016غداد للعام عضو في اللجنة الجامعية الخاصة بتدقيق بيانات التصنيف الوطني لجودة كليات جامعة ب -

 .2017-2016لتدقيق االستمارات للعام   (GLP)عضو في اللجنة الجامعية الخاصة بالمختبر الوطني الجيد -

 .  Journal of Entomology and Zoology Studiesعضو هيئة تحرير في مجلة علمية عالمية  -

 . Pest Management Science مقيم علمي لمجلة -
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 .Current World Environmentمقيم علمي لمجلة  -

 Advancement in Medicinal Plant Researchمقيم علمي لمجلة  -

        Journal of Animal Science and Veterinary Medicine مقيم علمي لمجلة -

 Iraqi Journal of science                                    مقيم علمي لمجلة -

  Journal of Agriculture and Crop Research    مقيم علمي لمجلة -

  Plant Cell Biotechnology And Molecular Biology    مقيم علمي لمجلة  -

 Journal of Pharmaceutical Research International مقيم علمي لمجلة  -       

 الدورات والورش التي اقمتها:

 . دبي / االمارات العربية المتحدة.2014حة المهنية".البرنامج المتكامل في اسس السالمة والصاقامة دورة في " -

جامعة بغداد بعنوان "النباتات السامة وتاثيراتها البيئية" للمدة من -كلية العلوم-اقامة ورشة عمل في المختبر البيئي المركزي -

11-22/1/2015 . 

 2014/2015تمارة االلكترونية" للعام الدراسي اقامة ورشة عمل في قسم الكيمياء تحت عنوان " اطالق ملفات تقييم اداء االس  -

 .  22/9/2015يوم الثالثاء الموافق

يوم  2014/2015اقامة ورشة عمل في قسم التقنيات االحيائية تحت عنوان " مؤشرات تقييم اداء التدريسيين" للعام الدراسي    -

 .24/1/2016االحد الموافق 

جامعة بغداد بعنوان "االغذية المعدلة وراثيا وتاثيراتها " -كلية العلوم-اقامة ورشة عمل في المختبر البيئي المركزي -

1/3/2016. 

اقامة ورشة عمل في شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي تحت عنوان "ضوابط وتعليمات تقييم اداء االستمارة االلكترونية"  -

 .  8/11/2016يوم الثالثاء الموافق 2015/2016للعام الدراسي 

ة عمل حول ملئ االستمارة الخاصة بالتصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية والتي ادارها المعاون العلمي لكلية اقامة ورش -

 .2017/ 8/1العلوم ا.م.د.علي مكي وبالتعاون مع مديرة شعبة ضمان الجودة في الكلية، االحد 

 ،الترميز الموحد" في قسم الفيزياء " نظاملجودة واالداء الجامعي تحت عنواناقامة ورشة عمل في شعبة ضمان ا -

25/1/2017  . 

 .14/2/2017الثالثاء تبرية في قسم التقنيات االحيائية، اقامة ورشة عمل بعنوان نظام الترميز الموحد للجهزة المخ -

، " في شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي2017-2016اقامة ورشة عمل بعنوان "استمارة تقييم االداء للعام  -

15/10/2017. 

 .24/12/2017اقامة ورشة عمل بعنوان " تطبيق معايير المختبر الوطني الجيد" في كلية العلوم،قاعة االدريسي،   -

 .2019/3/25 في كلية العلوم، قاعة ابن سينا.  (Google classroom)اقامة دورة بعنوان -

 

 :المشاركة بها الدورات العلمية والتاهيليةبعض 

 (2003ه اللغويه للغة األنجليزية من جامعه بغداد. )شهاده اجتياز الكفاء -1

 (.2005شهادة تدريبية في الحاسوب من جامعة بغداد ) - 2
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ولغاية  23/10في دورة اللغة االنكليزية في وحدة اللغة االنكليزية / كلية العلوم/ جامعة بغداد للمدة من شهادة مشاركة  -3

 . وبتقدير االولى على الدورة .13/11/2011

 . 5/1/2012الى  4/12/2011للتدريسيين / جامعة بغداد للمدة من ة مشاركة في دورة اللغة العربية شهاد -4

 . 5/1/2012الى  4/12/2011للتدريسيين / جامعة بغداد للمدة من ركة في دورة التاهيل التربوي شهادة مشا -5

 22/4/2012جامعة بغداد للفترة من  /مقامة في مركز الحاسبةالحاسوب الشهادة مشاركة في دورة الترقيات العلمية في كفاءة  -6

 . 26/4/2012ولغاية 

-4جامعة بغداد للمدة من المقامة في عمادة كلية العلوم/ SPSSمشاركة في دورة التحليل االحصائي باستخدام برنامج  -7

8/11/2012. 

 ./ جامعة بغداد لمقامة في عمادة كلية العلوممشاركة في دورة مهارات لغة الجسد ا -8

  .مشاركة في دورة اعداد المدربين المقامة في مركز الحاسبة /جامعة بغداد -9

" المقامة في مركز 10013وفق مواصفة االيزو  17025مشاركة في دورة تدريبية " توثيق نظام جودة المختبرات االيزو  -10

 .  2015 /9-3ولغاية  2015 /8-30التطوير والتعليم المستمر/ الجامعة التكنولوجية للفترة من 

 .2015 /9 - 5 "المقامة في مركز الحاسبة / جامعة بغداد للفترة من االستاللمشاركة في دورة تدريبية " -11

(، اقامها قسم ضمان الجودة ISO19011مشاركة في دورة تدريبية بعنوان )اعداد مدقق جودة داخلي وفق المواصفة القياسية  -12

 .17/3/2016-15وبالتعاون مع كلية طب االسنان. في كلية طب االسنان ، قاعة المؤتمرات الكبرى،  للفترة من واالداء الجامعي 

قسم إعتماد المختبرات في التي اقامها ة( ودليل الجود ISO17025 دورة تدريبية حول )بنود المواصفة الدوليةمشاركة في   -31

في استراليا وبالتعاون مع قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي في رئاسة  )IIE (تعليمجهاز االشراف بالتعاون مع المنظمة الدولية لل

(، وقد تمت عن طريق المحادثة الفيديوية مع المنظمة الدولية 18/4/2016ـ3جامعة بغداد بين ) /في مركز الحاسبة .جامعة بغداد

 في استراليا. )IEE (للتعليم

على قاعة ( مكمؤشر اساسي في الكشف المبكر وعالج االورا PCRاعتماد ال ) نوانبع تخصصية دورة تدريبيةمشاركة في  -41

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق التعاون المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان التي اقامها المركز/جامعة بغداد  ب

  .ثة ايامولمدة ثال 24/4/2016شركة كارل كولب االلمانية من يوم الثالثاء مع 

 .7/1/2019المقامة في مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني/ جامعة بغداد للفترة من  Google classroomمشاركة في دورة  -15

 مشاركة في دورة اللغة العربية المقامة في مركز التعليم المستمر. -16

 تدريسها :تم المواضيع التي 

 (.االوليةالتنوع الحياتي ). 3(. االولية)  البيئيتلوث ال. 2   (.وليةاالللدراسات ) بيئة علم ال .1

 .(للدراسات العليا) البيئة الكيميائية. 6للدراسات العليا(   مكافحة حياتية ). 5  (.االوليةالحشرات ) .4

 عليا(طرائق بحث )للدراسات ال -9.( للدراسات العليا ) الندوة العلمية . 8    .(للدراسات العليا) البيئة الحيوانية .7

 الكتب الجامعية المؤلفة

 ) مع أ.د.محمد عمار الراوي(. 2015معجم مصطلحات علوم الحياة.  -1

 الكتب الجامعية المقومة :

 2014كتاب علم الحشرات العام . -1
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Journal Publications 

1. Hind S. Abdulhay. 2021. Numerical Response of Predator Chrysoperla mutate 

MacLachlan to Varying Densities of Lipaphis erysimi (Kalt.). Indian Journal of Ecology. 

48(3): 746-748.  

2. Al-Rubaie, S.K. and Hind S. Abdulhay. 2021. Bioethanol production from olive solid 

waste using simultaneous saccharification and fermentation process. Biochemical and 

Cellular Archives. Vol. 21, No. 1: 555-559.  

3. Al-Rubaie, S.K. and Hind S. Abdulhay. 2021.  Bioethanol production from olive solid 

residues using Rhodotorula minuta. Iraqi Journal of Science…. 

4. Hind S. Abdulhay. 2020. Biodegradation of plastic wastes by confused flour beetle 

Tribolium confusum Jacquelin du Val larvae.  Asian Journal of Agriculture and Biology. 

8(2): 201-206. 

5. Abdulmunem Dherar Abdullah Aljoborey and Hind S. Abdulhay. 2020. Evaluation of 

temperature, DO and BOD in Mosul Dam Lake using geographical information 

system. Iraqi Journal of Science.61(11): 2838-2848. 

6. Hind S. Abdulhay and Yonius M. Y. 2020. Effects of diseases and pests on honey bee 

(Apis mellifera) in different parts in Baghdad city, Iraq. Accepted in Plant Archives 

Journal. Vol. 20 Supplement- 1 January- 2020. 

7. Abdulmunem Dherar Abdullah Aljoborey and Hind S. Abdulhay. 2020. Estimating total 

dissolved solids and total suspended solids in Mosul dam lake in situ and using 

remote sensing technique. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 7 (4): 1755-

1767. 

8. Nafal, D. H., and Abdulhay, H. S. 2020. Bioremediation of Petroleum Polluted Soils 

using Consortium Bacteria. Iraqi Journal of Science, 61(5): 961-969. 

9. Hind S. Abdulhay and Yonius M. Y. 2019. Zingiber officinale an alternative botanical 

insecticide against black bean aphid (Aphis fabae Scop). Bioscience research. 16(2): 2315-

2321.   

10. Ayat Najem Dohi and Hind S. Abdulhay. 2019. Estimation of blood lead level and its 

effect on hormonal responses of exposed men. Journal of biodiversity and 

environmental sciences.14(2):78-84. 

11. Munther Hamza Rathi and Hind Suhail Abdulhay. 2018. Total Phenolic Contents and 

Antioxidant Activity of Extracts of Tea (Black, Green and White) Asian Journal of 

Microbiology, Biotechnology and Environmental Science. 20(2): S45-S49. 

12. Faisal H. G. Al-Amier and Hind S. Abdulhay. 2019. Measurement of the concentration 

of lead in gasoline stations and in air battery factories and their effect of cytogenetic 

and hematological parameter in workers. Ecology, environment and conservation 
journal. 25(1): 188-193. 

13. Faisal H. G. Al-Amier and Hind S. Abdulhay. 2018. Effect of lead exposure on some 

biochemical parameter of battery factory and benzene fuel stations workers. 

Almustansiriyah journal of pharmaceutical sciences. 18(2): 58-62.  
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14. Hind S. Abdulhay and Dalya R. M. 2018. Evaluation of drinking water quality in Al 

Wathba treatment plant in Baghdad City- Iraq. Indian Journal of Natural Sciences. 

8(49):14089-14100.  

15. Yasir M. Yousif and Hind S. Abdulhay. 2017. Effect of Different Pretreatment for 

Bioethanol Production from Corncobs Substrate. Indian Journal of Natural Sciences. 

8(45):12869- 12876.  

16. Yasir M. Yousif and Hind S. Abdulhay. 2017. Bioethanol production from banana peels 

using different pretreatments.Asian journal of Biological and Life sciences.6(3):408-412. 

17. Hind Suhail Abdulhay and Munther Hamza Rathi.2017. Lead, Cadmium and Nickel 

Contamination of Roadside Soils and Plant Leaves in Baghdad City.  Journal of 

Chemical and Pharmaceutical Research. 9(8):47-51. 

18. Khalid J. Abdallah and Hind S. Abdulhay.2017. The adsorption of cadmium and lead 

ions from aqueous solutions using nonliving biomass of Phragmites australis. Iraqi 

journal of Science. 58(1C): 427-434.   

19. Hind S. Abdulhay. 2016. Fumigant Toxicity of Callistemon viminalis Essential Leaves 

Oils against Vinegar Fly, Drosophila melanogaster. Asian journal of Biological and Life 

sciences. 5(2): 196-200.     

20. Hind S. Abdulhay.2016. Defensive behavior in lemon butterfly Papilio demoleus L. 

(Lepidoptera: Papilionidae) against predation. Journal Of Entomology And Zoology 

Studies.2016; 4(5):301-304. 

21. Hameed, Q. A and Hind S. Abdulhay. 2016. Bioremoval of Chromium by Local Isolates 

of Pseudomonas aeruginosa in Respect to its Genotype. Iraqi journal of Science. 57(1B): 

367-375.  

22. Morouge Ayad Al-Shammary and Hind S. Abdulhay. 2016. Bioremoval of copper and 

zinc by filamentous alga Oscillatoria limnetica. World Journal of Experimental 

Biosciences. 4(1): 37-39. 

23. Hind S. Abdulhay; Yonuis, M.I and Hameed, A.A.2015. Identification of some 

wireworm Agriotes spp. (Coleoptera: Elateridae) in Baghdad. World Journal of 

Pharmaceutical Research. 5(1):1390-1407. 

24. Hind S. Abdulhay.2015. The Effect of Alkaloid Extracted from Cordia myxa Leaves on 

the Survival of Mustard Aphid Lipaphis erysimi (Kalt.). Journal of  Chemical, Biological 

and Phyical Science. Sec. B, Vol.6, No.1:084-090.  

25. Hind Suhail Abdulhay and Munther Hamza Rathi. 2014. Effect of Some Insecticides on 

the Egg Parasitoid, Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae). Journal of Al-Nahrain University, 17 (3): 116-123. 

26. Hind S. Abdulhay and Aljoborey, A. D. 2014. Production of Bioethanol from Reed 

(Phragmites australis). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 

(IJSBAR). 15(2):145-150. 

27. Hind S. Abdulhay and Rathi, M.H.2013. The effects of alkaloid extracted of Solanum 

nigrum leaves on the biological performance of Dialerodus citri. International Journal of 

Advanced Research 09/2013; 1(9):794-799. 
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28. Hind S. Abdulhay. 2013. A laboratory assessment on the effect of powder from 

Foeniculum vulgare and Eruca sativa against saw-toothed grain beetle Oryzaephilus 

surinamensis (L.). Journal of the College of Basic Education. 19 (77): 219-230.  

29. Hind S. Abdulhay.2012. Insecticidal Activity of Aqueous and Methanol Extracts of 

Apricot Prunus armeniaca L. Kernels in the Control of Tribolium confusum. ). Al-

Mustansiriyah Journal of Science. 23(6):7-18.  

30. Hind S. Abdulhay and Mohammed A. Al-Rawy.2012. Study The Predation Efficiency 

of Chrysoperla carnea (Stephens)(Neuroptera :Chrysopidae) Larvae in Controlling 

Nymphs and Adults of Cabbage Aphid Brevicoryne brassicae (L.) (Homoptera 

:Aphididae). Baghdad Science Journal. 9(3):424-430. 

31. Hind S. Abdulhay, Mohammed A. Al-Rawy. 2012. Evaluation of the functional 

response of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae) larvae feeding 

on cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.)(Homoptera: Aphididae) in laboratory. 

Baghdad Science Journal . 9(2):220-228. 

32. Hind S. Abdulhay and Mohammed A. Al-Rawy.2012. Field study for the effect of 

releasing predator Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrysopidae) in 

comparison with Deltamethrin in controlling cabbage aphid, Brevicoryne brassicae 

(L.). Wasit Journal for Science & Medicine 5 (2), 21-27.  

33. Hind S. Abdulhay and Mohammed A. Al-Rawy.2012. Influence of Cabbage Aphid 

Density Brevicoryne brassicae (L.) on the Numerical Response of Chrysoperla carnea 

(Stephens). Arab Journal of plant protection. 30(2):157-163. 

34. Hind S. Abdulhay and Mohammed A. Al-Rawy.2011. Evaluation of the toxicity of 

different nicotine sulfate concentrations in controlling nymphal instars and adults of 

cabbage aphid Brevicoryne Brassicae (L.). Iraqi Journal of Science. 52(3): 286-291. 

Conference Proceedings 

35. Hind S. Abdulhay and Aljoborey, A. D. 2015. Bioethanol Production Using Date Syrup 

Wastes. The Second Biological Science Conference. College of Education for Girls. Kufa 

University, Al-najf/ Iraq; 12/2015  

36. Hind S. Abdulhay and Dunya Fareed Salloom. 2015. Detection of Microbial and 

Chemical Contamination in Canned Meat Available in Baghdad Local Markets. The 

16th Science Conference. College of Basic Education. Al-Mustansiriyah University, 

Baghdad in 5-6/5/2015. P:67- 78. 

37. Hind S. Abdulhay.2012. Study The Toxicity Of Malathion And Dichlorovos To 

Cabbage Aphid Brevicoryne Brassicae (L.).2012. The first scientific conference of Biology 

department from 6 to 7 March 2012. 379-386. 

38. Abdulmunem Dherar Abdullah Aljoborey and Hind S. Abdulhay. 2020. Spatial 

Variation of Po4, NO3 and pH of Mosul dam lake. The 8 th International Conference On 

Applied Science and Technology which was held on 15th April 2020, College of 

Science, University of Kerbala. AIP Conference Proceedings. Volume 2290, Issue 1. 
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 لية :مشرف على الرسائل الجامعية التا

الحيوية. جامعة بغداد، رسالة ماجستير للطالب عبد المنعم المختلفة من الكتلة مصادر الانتاج االيثانول الحيوي من بعض  -1

  .2015 1-18ضرار عبد هللا الجبوري. كانون الثاني ،

. جامعةة  الوراثيباألعتماد على النمط   Pseudomonas aeruginosaاالزالة الحيوية للكروم والرصاص بوساطة بكتريا   -2

 . 2016-12-6بغداد، رسالة ماجستير للطالب قصي عامر حميد. كانون االول، 

 . Chlorococcumوالخيطةي  Oscillatoria الطحالةب خيطةي نوعين مةنبأستخدام  نلنحاس والخارصيلالمعالجة الحيوية  -3

 .2016-3-17رسالة ماجستير للطالبة مروج اياد جامعة بغداد، 

جامعة بغداد، رسةالة  .أليونات الرصاص والكادميوم بوساطة نباتي القصب البري والشمبالن من المياه الملوثة االزالة الحيوية -4

 .2017-4-18عبد هللا جابرماجستير للطالب خالد 

-2-15لطالةب ياسةر محسةن يوسةف. رسةالة ماجسةتير ل، جامعةة بغداد،متجةددة من مصادركوقود بديل انتاج االيثانول الحيوي  -5

2018 Production of bioethanol as alternative fuels from biorenewable resources.. 

، جامعةةة بغةةداد، رسةةالة ماجسةةتير للطالبةةة داليةةا رزاق الوثبةةة والرشةةيد فةةي مدينةةة بغةةداد تقيةةيم نوعيةةة ميةةاه الشةةرب فةةي محطتةةي -6

 .2018-7-3محمدعلي. 

Assessment of drinking water quality in Al-Wathba and Al-Rasheed plants in Baghdad city. 

جامعةة دراسة بعض مخاطر التعرض وتاثيراته على صحة العاملين فةي معامةل البطاريةات ومحطةات الوقةود فةي مدينةة بغداد. -7

 .2019-1-2بغداد، اطروحة دكتوراه للطالب فيصل هادي غني. 

Study of some lead exposure risk and its effect on workers health in battery factories and fuel 

stations in Baghdad city. 

جامعةة بغةداد، تاثير التعرض للرصاص علةى الجهةاز المنةاعي ومسةتويات هرمونةات التكةاثر فةي عينةة مةن الرجةال العراقيين. -8

 .2019-1-23رسالة ماجستير للطالبة ايات نجم دوحي . 

Effect of Lead Exposure on Immune System and Level of some Reproductive hormones in 

sample of Iraqi men 

   Assessment of surface )تقيةيم نوعيةة الميةاه السةطحية فةي بحيةرة سةد الموصةل حقليةا وباسةتخدام تقنيةة التحسةس النةائي -9

water quality in lake of Mosul dam in situ and using remote sensing technique). 

 .2020كتوراه للطالب عبد المنعم ضرار عبدهللا.اطروحة د

رسةالة ماجسةتير للطالبةة دينةا  .بعض العةزالت البكتيريةة المحليةةة اسطبوبالهيدروكربونات  ةالملوثتربة المعالجة البايولوجية لل -10
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