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   متزوجة::الحالة الزوجية

 علم الحيوان:       صــالتـخـص

 تدريسية:        ةالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد\كلية العلوم  \قسم علوم الحياة:     عنوان العمل

 العمل   :     هاتف

   07816158828:       الهاتف النقال

   dinakhudhair4@gmail.com  كتروني :البريد إالل

 :المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 2006 العلوم بغداد بكالوريوس

 2012 العلوم بغداد ماجستير

    

    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت



 

 

 

 

 

 

 

 :التدرج الوظيفي  

 

 :التدريس الجامعي  

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

 والى االن 2007من  جامعة بغداد قسم علوم الحياة\كلية العلوم 

 

 التي تم تدريسها خالل العمل:المقررات الدراسية  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008-2007 عملي مناعة- عملي  حشرات قسم علوم الحياة 1

والى 2009-2008 عملي حبليات الحياة قسم علوم 2

و الى  2008,2012 فسلجة حيوانية قسم علوم الحياة 3 االن

 2018-2017 عمليخلية  قسم علوم الحياة 4 االن

 2017-2018 عملي وراثة قسم علوم الحياة 5

 2017-2018 عملياجنة  قسم علوم الحياة 6

 2014-2013 عملي  انسجة قسم علوم الحياة 7

 :العلمية والندوات المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) بحث / بوستر حضور(
1 

الدورة التاهيلية لطلبة الدراسات 

 العليا
2009 

مركز الحاسبة 

جامعة –االلكترونية 

 بغداد

 مشارك

 2007 كلية العلوم-جامعة بغداد معاون بايولوجي  

 2012 كلية العلوم-جامعة بغداد مدرس مساعد 

 2018 كلية العلوم-جامعة بغداد مدرس 



 

 

 

 

 

 

 

2 
دورتي التأهيل التربوي واللغة 

 العربية
2013 

مركز التطوير 

–والتعليم المستمر 

 جامعة بغداد

 مشارك

3 
دورة اختبار كفاءة قيادة 

 الحاسوب 
2018 

مركز التطوير 

–والتعليم المستمر 

 جامعة بغداد

 مشارك

4 
دورة اختبار كفاءة اللغة 

 االنكليزية
2018 

مركز التطوير 

–والتعليم المستمر 

 جامعة بغداد

 مشارك

international  nd2 مؤتمر 5

forensic and forensic 

medicine conference in 

iraq  

2017 
 حضور جامعة النهرين

6 
ندوة علميه عن اخر المستجدات 

التشخيصية والعالجية لمرض 

  هشاشة العظام

2017 

مركز بحوث 

-التقنيات االحيائية 

 جامعة النهرين

 حضور

7 
وطلبة  ندوة عن دور االكاديمي

الدراسات العليا في تعزيز 

 االنتماء الوطني

قسم –جامعة بغداد  2017

 علوم الحياة 
 حضور

تلوث البيئة وإجراءات الكيمياء  8

 الخضراء
2017 

قسم -جامعة بغداد

 الكيمياء
 حضور

قسم –جامعة بغداد  2017 ورشة عمل التصبيغ المناعي 9

 علوم الحياة
 حضور

االول مؤتمر العلمي الدولي  10

 لكلية العلوم 

 جامعة النهرين 2017
 حضور

دورة ترجمة المصطلحات  11

 العلمية 

وحدة الشؤون العلمية  2018

 كلية العلوم–

 مشارك

مركز بحوث  2018 ورشة االستخدام االمثل للدواء  12

–التقنيات اإلحيائية 

 جامعة النهرين

 حضور

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمية  

 الكليةخارج  داخل الكلية 

 لجان متفرقة 

آلية المراقبة وتصحيح دفاتر امتحان لجان 

 كلية مدينة العلم الجامعة\متفرقة التؤامة

 

 البحوث المنشورة: 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
Effect of Toxoplasmosis Infection on 

Liver and Kidney Functions among 

Pregnant Women in Abo-Gharib 

District-Iraq 

Iraqi Journal of 

Science  2014 

2 
Tamsulosin hydrochloride (flomax) 

effects on fertility of albino male mice 
 

International 

Journal of Recent 

Scientific 

Research 

2014 

3 
Physiological and Histopathological 

Effects of Abetacept (Orencia) Drug on 

Liver of Albino male mice 

Iraqi Journal of 

Science 2015 

4 

Study of Histopathological & 

Physiological Effects of Leflunomide on 

Kidneys in Male mice 

Iraqi Journal of 

Science 

2014 

5 
 The protective role of Agaricus 

bisporus in experimental  liver injury 

in mice 

 

IOSR journal 
2018 

6 
Effect of aqueous extract of Agaricus 

bispporus on lipid profile of female 

albino mice 

Iraqi Journal of 

Science 2018 
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7 
The effect of Enalapril drug on some 

histological aspects of testes tissue in the 

maturealbino male mice   

Iraqi Journal of 

Science 
2018 

8 
Histopathological effect of 

azathioprine on liver, intestine and 

spleen of albino mice  

lPak. J. Biotechno 
2018 

    

    

 :هادات التقديرو ش كتب الشكر ، الجوائز  

الشكر أو الجائزة أو شهادة  كتاب ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

1 
 عميد كلية العلوم/ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير

2008 

2 
 عميد كلية العلوم/ جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير

2009 

3 
 بغداد رئيس جامعة كتاب شكر

2014 

4 
 كتاب شكر وتقدير

مساعد رئيس الجامعة للشؤون 

 العلمية

2014 

5 
 بغداد رئيس جامعة كتاب شكر وتقدير

2015 

 
  

 

 

 ات .ــاللغ
 العربية(√)

 (√) االنكليزية

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

