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 2002/2003 العلوم بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2006/2007 العلوم بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 أالن وحتى -16/5/2006 جامعة بغداد كلية العلوم 1

 

 

 

 االن االن

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008-2007 علم المناعة + المصول واللقاحات علوم الحياة 1

 2010-2009 علم المناعة + المصول واللقاحات علوم الحياة 2

 2009-2008 ---------------------------------- اجازة امومة 3

 2011-2010 فيروسات + مضادات حيويه علوم الحياة  4

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 21/6/2007-16/5/2006 كلية العلوم /جامعة بغداد مدرس مساعد 1

-2-23 -21/6/2007 بغداد كلية العلوم /جامعة مدرس 2

2014 

وحتى  2013-3-30 كلية العلوم /جامعة بغداد استاذ مساعد 3

 االن

4    



 

 

 

 

 

 

 

 2012-2011 مضادات حيوية + فيروسات علوم الحياة 5

+ مضادات حيوية 4مرحلة مضادات حيوية  علوم الحياة 6

3 

+= 

2012-2013 

مضادات حيوية مرحلة ثالثة +علم المناعة  علوم الحياة 7

 مرحلة ثالثة

2013-2014 

مضادات مرحلة ثالثة كورس ثاني فقط بعد  علوم الحياة 8

+ شباط من اجازة المصاحبة 1المباشرة 

 سمينار لطلبة الماجستير

2016-2017 

تحليالت مرضية مرحلة رابعه +مضادات  علوم الحياة 9

 + سمينار لطلبة الماجستيرمرحلة ثالثة

 

2017-2018 

مناعة مرحلة ثالثة + بكتريا عامة مرحلة  علوم الحياة 10

 انية +سمينار ماجستيرث

2018-2019 

 2020-2019 مناعة مرحلة ثالثة+ علوم الحياة 11

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )أ خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال اسم ت

1 Antineutrophil cytoplasmic               

antibodies in patients with 

tuberculosis 

 2013-2012 حسين/علوم الحياة/ ماجستير صاحب عبد هللا

2 Seroprevalence of anti 

helicobacter pylori antibodies in 

patients with coronary artery 

disease and atherosclerosis in 

Iraq. 

 2014-2013 / ماجستيررواء سعدي سلمان



 

 

 

 

 

 

 

3 Association between Chlamydia 

pneumonia infection and 

endothelial dysfunction in 

patients with cardiovascular 

disease 

 2018-2017 ناصر/ماجستيرهديل علي 

4 Investigating the link between 

CCL5and IL-17 with 

pulmonary tuberculosis  

 2019-2018 انتصار سعدون حافظ/ ماجستير

5    

6    

7    

 

 

 ة الرابعه التي اشرف عليها:ب: مشارع تخرج طلبة المرحل

 السنــة اسماء الطلبة بحثال اسم ت

1 Evaluation of phagocytic 

activity of human peripheral 
blood phagocytic cells in type 2 

diabetic patients 
 

 2011-2010 زهور محسن ومروة شكر

2  

Investigation Of Auto-Anti-

Intrinsic Factor Antibodies And 

Some Inflammatory Factors In 

Sera Of Multiple Sclerosis And 

Male Alcoholic-Dependant 
Patients 

 

 سرى رسن عاصي و مروة عبد الستار

 صادق

2011-2012 

3 Seroprevalence of Chlamydia 
pnenumoniae in patients with 

coronary artery disease  

 2013-2012 مهدي ورواء صالح جاسم نهى

4 Estimation of systemic lupus 
erythematosus autoantibodies 

in patiants with 

Hyperprolactinemia  

 2014-2013 ثائر وشيالن



 

 

 

 

 

 

 

5 House fly :between disease 

and cure 
 2018-2017 صبحي سارة لؤي

6 Celiac disease  2008-2007 حيدر -سمير 

7 Prevalence of H. pylori 

infection in alcohol –dependent 

males 

 2019-2018 هند احمد

8 Serum levels of H. pylori IgG in 

a sample of schizophrenic 

patients 

 2019-2018 فالح وسناء

9 A correlation between H. pylori 

infection and drug addiction 

among males 

 2019-2018 صالح سجى

  ً  التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

لقسم علوم  األولالمؤتمر العلمي  1

 كلية التربية للبنات –الحياة 

 كلية التربية -جامعة بغداد 2010-2011

 للبنات 

 

 بحث إلقاء

2 

 

 

 

 

طالبي الثاني في المؤتمر العلمي  ال

 جامعة بغداد–كلية العلوم 

 

 

 

 

 

  

 

 ( )بحث +نشاطمشاركة جامعة بغداد–كلية العلوم  2011 -4- 24

 والحصول على الجائزة

 

 

كلية –قسم علوم الحياة  2011-12-12 والسالمة البدنية ورشة عمل الصحة 3

 جامعة بغداد -العلوم

 حضور

ورشة عمل في اإلرشاد والتوجيه  4
 بويالتر

 

جامعة -عمادة كلية العلوم 12-1-2011
 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم  5

  جامعة تكريت

جامعة –عمادة كلية العلوم  25-26/9/2012

 تكريت

 حضور

المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم  6

 جامعة كربالء

-عمادة كلية العلوم 13-14/3/2013

 جامعة كربالء

 القاء بحث

 

7 

المؤتمر العلمي الدولي الوطني 
 المتقدمة والمواد للنانوتكنولوجي

 وتطبيقاتها

 حضور الجامعة التكنولوجية 6-7/11/2013



 

 

 

 

 

 

 

ندوة التغيرات البيئية والمناخية في  8
 العالمى

كلية الهندسة  31-10-2017

 الخوارزمي جامعة بغداد

 حضور

ندوة )اخر المستجدات التشخيصية  9
والعالجية لمرض هشاشة العظام واالم 

 المفاصل وسبل الوقاية منها

مركز بحوث التقنيات  30-10-2017

جامعة –االحيائية

 النهرين

 حضور

ندوة مدينة اور التاريخية في ضوء  10
 التنقيبات الحديثة

قسم علوم الحياة كلية  18-9-2017

 بغداد -العلوم 

 حضور

ورشة عمل :ضوابط وتعليمات الملفات  11
 2017-2016التقويميةللعام الدراسي 

قسم –جامعة بغداد  12-11-2017

ضمان الجودة واالداء 

 الجامعي

 حضور

ندوة: مكافحة المخدرات والحد من  12
 انتشار الشائعات والحرب النفسية

جامعة  –كلية العلوم  18-12-2017

 بغداد

 حضور

افات االولية ومخاطر ورشة عمل: االسع 13
 زرق االبر

مركز بحوث التقنيات  20-21/12/2017

جامعة –االحيائية 

 النهرين

 حضور

كلية العلوم وحدة التعليم  Google scholar 4-1-2018دورة:  14

 المستمر

 حضور 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

السريرية في اختصاص المناعة الممارسة الميدانية  2007 وي و اللغة العربيةالترب التأهيلة بدورة المشارك

-2007 في المختبرات التعليمية في مدينة الطب

2012 

  2011 المشاركة بدورة اللغة االنكليزية

 2006/2007 الدراسات االوليه ومقرريهاللجنة االمتحانية 

2202006L200722222232220072007 

 

 2010/2011والتأهيل التربويلجنة اإلرشاد 

 و

2011/2012 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 لجنة متابعة طلبة المرحلة الثالثة خالل فترة التدريب الصيفي

2010/2011 

 االلصالصيفي 

 

  

غازي -دورة تعلم اللغة التركية في تركيا 

 2016عنتاب 

  2019/ 18/4-14دورة سالمة اللغة العربية من 

أو تطوير ل التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجا 
 . التعليم

 ت

 

 السنة النشر محل أسم البحث

 
1 relationship between anticardiolipin 

and multiple sclerosis patients   
 2009 العلوم-مجلة جامعة النهرين

2 relationship between anticardiolipin  

and diabetes mellitus patients type-2. 
 2009 العلوم-مجلة جامعة النهرين

3 

 

 للبروتينالتعبيرالسايتوبالزمي لالنزيمات المحللة  
      Matrix metalloproteiases (MMP-2,MMP-

 في الخاليا السرطانية للمثانة البولية.(9

 

 كلية العلوم للبنات -مجلة بغداد

 

2011 

 

 

 

4 Study of thyroid function in 
non- dialyzed patients with 
chronic renal failure 

 
 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 الصرفه

2013 

5 Evaluation of Chlamydia 

trachomatis antibodies in women 

with infertility 
 

الجامعة  –مجلة كلية العلوم 

 المستنصريه

2012 

6 

 

 

 

 

 

Study of some immunological 

aspects in patients with acute and 

chronic otitis media                       

                     

 

كلية -المجلة العراقية لطب المجتمع

 الجامعة المستنصريه –الطب 

2004 

 

 

 

 

 

7-  Estimation of anti intrinsic factor IgG 

and high sensitivity C-reactive protein 

levels in patients with multiple 

sclerosis 

 2013 للعلوم الصرفه مجلة جامعة بابل



 

 

 

 

 

 

 

8- Serum levels of anti intrinsic factor 

antibodies and α1- antitrypsin in 

alcohol-dependent males 

 

Europian journal of scientific 

research.vol.95.issue,4.pp:486-

492.feb.2013 

2013 

 

 

 

 FAS النوعي ورابطه FAS  الموت مستقبل تعبير -9

LIGAND البولية للمثانة السرطانية الخاليا في 

 

لمؤتمر العلمي األول لكلية ا

 العلوم/جامعة كربالء

2013 

 

 

 

10- DETECTION OF HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN 

AND CELIAC DISEASE AUTO ANTIBODIES IN 

SERUM OF PATIENTS   WITH   MULTIPLE 

SCLEROSIS 

 vol.55المجلة العراقية للعلوم  

No.4A.pp:1477-1483 

2014 

11 Detection of anti-rubilla virus, 

cytomegalovirus and Chlamydia 

pneumoniae antibodies in patients with 

type 1 diabetes mellitus 

المؤتمر العلمي السادس لكلية 

 التربية االساسية

2015 

12 The prognostic value of Some Epithelial-

Mesenchymal Transition markers and Metastasis-

related Markers in Human Transitional Cell 

Carcinoma of the Bladder 

Baghdad science journal. 

Vol.15(3).pp:244-252 

2018 

13 Seropositivity of Helicobacter pylori among Iraqi 

patients with atherosclerosis and coronary artery 

disease 

Current research in 

microbiology and 

biotechnology. Vol.7 

(2).pp:1681-1685 

2019 

14 CHLAMYDIA PNEUMONIAE INFECTION 

AND ENDOTHELIAL DYSFUCTION 

CARDIOVASCULAR DISEASES 

Biochem. Cell. Vol. 19, 

NO. 1, pp. 1057-1062 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

15 Correlation between Chlamydia pneumoniae 

infection and lipid profile in patients with 

cardiovascular diseases  

Iraqi journal of science 2019 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

عراق من الخريجين للعام حاصلة على المرتبة االولى على اوائل  طلبة جامعات ال 

 2000-1999الدراسي 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2007 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  1

 2011 عميد كلية العلوم كتاب شكر  2

3 

 

 

 

 

 

 2011 عميد كلية العلوم للبنات شهادة تقدير

 

 

 

 

 

بحثي  كافضل مشروع الجائزة االولى: 4
 - في كلية العلوملطلبة المرحلة الرابعه 

 قسم علوم الحياة

وزارة  -عمادة كلية العلوم
 الشباب والرياضه

2011 

5 

 

 

 

 

 2013 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر

 2013 كربالءجامعة -عميد كلية العلوم شهادة تقدير  6

 
 2014 جامعة بغداد–عميد كلية العلوم  كتاب شكر 7

 2017 جامعة بغداد–عميد كلية العلوم  كتاب شكر 8

 2018 جامعة بغداد–عميد كلية العلوم  + شهادة تقديريةكتاب شكر 9

 
 2019 جامعة بغداد–عميد كلية العلوم  2كتاب شكر عدد  10

 

 ات التي اجيدهاــ:اللغ 

 اللغة العربية             

 اللغة االنكليزية   

 اللغة التركية           

 


