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         دنيا فريد سلوم السعدي:    ـم ـــــــــاالســ

  12/8/1976  : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

   إثنان دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

         علوم حياة / أحياء مجهرية:     صــالتـخـص

   ريسيةتد:     ه ــــــالوظيف

      `استاذ مساعد الدرجة العلمية :

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

      اليوجدالعمل   :    هاتف

      07901575476:    الهاتف النقال

 0TUnyascience@sc.uobaghdad.edu.iqduU0T كتروني :البريد إالل

0TUduniascience@scbaghdad.edu.iqU0T 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 
 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1998 العلوم بغداد

 2001 العلوم بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2011 العلوم بغداد
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن -2001 بغداد العلوم 1

 2016-2015العام  بغداد الهندسة  2

 2015-2014 بغداد الطب البيطري 3  

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2007 – 2001 كلية العلوم –جامعة بغداد  مدرس مساعد 1

 2011 – 2007 كلية العلوم –جامعة بغداد  طالبة دكتوراه 2

 2014 – 2011 كلية العلوم –جامعة بغداد  مدرس 3

 حد االنل -2014 جامعة بغداد كلية العلوم استاذ مساعد 4

5    

6    



 
 
 
 
 
 
 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 2002-2001 علم الفطريات العملي علوم الحياة 1

 2003-2001 بكتريا مرضية العملي علوم الحياة 2

 2002،2003،2011 التحليالت المرضية العملي علوم الحياة 3

 والى اآلن-2001 عملي مناعة علوم الحياة 4

 والى اآلن-2001 مصول عملي علوم الحياة 5

 2002-2001 فايروسات عملي علوم الحياة 6

 2003-2001 فسلجة أحياء مجهرية عملي علوم الحياة 7

 2013-2012 أحياء مجهرية غذائية نظري علوم الحياة 8

 أحياء مجهرية صناعية نظري علوم الحياة 9

 

2012-2013 

 2014-2013 مصول نظري لوم الحياةع 10

 2014-2013 فسلجة أحياء مجهرية نظري علوم الحياة 11

 2014-2013 أحياء مجهرية نظري  علوم الحياة 12

تقنيات المناعة/ / المصول واللقاحات/  علوم الحياة 13

  

     

2015-2016 

 

 :التي أشرف عليها) الرسائل  ،االطاريح  (خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت



 
 
 
 
 
 
 
التنميط الوراثي لمستضدات  1

 HLA-Bالتوافق النسيجي 
وعالقته بإلتهاب المجاري البولية 
 لمرضى إلتهاب المفاصل التفاعلي

 2015 علوم الحياة

 

 رك فيها.التي شاالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
( بحث / بوستر 

 حضور)
المؤتمر العلمي الثالث لكلية  1

 العلوم / جامعة بغداد
 بحث جامعة بغداد 2009

المؤتمر العلمي األول لمركز  2
 بغداد/ جامعة النهرين

 حضور جامعة النهرين 2009

المؤتمر العلمي الثاني لمركز  3
 بغداد/ جامعة النهرين

 بحث جامعة النهرين 2010

المؤتمر العلمي األول لعلوم  4
 الحياة/ كلية العلوم للبنات

 حضور جامعة بغداد 2010

المؤتمر العلمي األول لعلوم  5
 الحياة/جامعة كركوك

 بحث جامعة كركوك 2011

المؤتمر العلمي األول للعلوم  6
 البايولوجية/ جامعة الكوفة

امعة الكوفة/ كلية ج 2011
 التربية للبنات

 بحثين

المؤتمر الدولي الخامس  7
 للعلوم البيئية

 بحث مصر جامعة عين شمس  2011

الطبية المؤتمر الدولي للعلوم  8
 البايولوجية

معهد الدراسات /  2013
 ماليزيا

 بحث

المؤتمر الدولي الرابع  9
للتقانات الحيوية / جامعة 

 النهرين

 بحث هرينجامعة الن 2013



 
 
 
 
 
 
 
كلية الثالث ل الطبيالمؤتمر  10

 صحة ذي قارالطب 
 بحث صحة ذي قار 2013

11 The relationship 
  

  
   

المؤتمر الدولي االول  2015
ة ل ل ال  لل

 بحث
12 Evaluation of 

   
   

  

المؤتمر العلمي الدولي  2016
ة  ا ال ق الثالث لل

 

 بحث
13 Serpprevalence of 

    
    

 

المؤتمر الدولي الثاني  2015
ا فةال الك ل   ل

 بحث
 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 لرسالة ماجستير االستاللعضو لجنة 

ا كت  اطا ال

الممارسة الميدانية لعلم المناعة / وزارة 
 الصحة

عضو لجنة االمتحانات والكفاءة العلمية  داخل وخارج الكلية   تقييم بحوث علمية
 للكليات االهلية

 تقييم براءات اختراع عضوية لعدد من اللجان داخل الكلية
عضوية عدد من المناقشات داخل وخارج 

 

 حضور عدد من الندوات وورش العمل 
المشاركة ببحث في مؤتمرات عالمية  النشر في مجالت محلية

   
 المساهمة بنشاطات جمعية الهالل االحمر تقويم رسائل واطاريح علمية

  المشاركة ببحث في مؤتمرات محلية
رات التدريبية في التحليالت اقامة الدو

 

 
  
 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Evaluation of leptin in RA patients Int. J. Rec. scei. 
Res. 

2013 

2 Evaluation of anti-H. pylori in sera of 
RA 

Int. J. Adv. Res. 2014 

3 Anti-CCP in a sample of Iraqi smoker Int. J. Rec. scei. 
Res. 

2012 



 
 
 
 
 
 
 
4 Effect of olive leaf extract on the 

immune system 
 2005 مجلة التقنية الحيوية

تأثير ألفا هيمواليسين من بكتيريا المكورات  5
 الذهبية على عملية البلعمة

 2004 العراقية للعلوم المجلة

تأثير الرصاص في معمل البطاريات السائلة على  6
 العاملين فيها

 2002 مجلة العلوم للنهرين

7 Anti-H. pylori and anti-GAD in type 
II diabetic 

 2013 مجلة بغداد للعلوم

8 Detection of type II diabetes in PCOS 
patients 

 2013 مجلة بغداد للعلوم

9 Effect of LPS of C. coli on 
lymphocyte transformation 

 2013 المجلة العراقية للعلوم

 Evaluation of some immunological 
markers in patients with behcets 

disease 

 2015 المجلى العراقية للعلوم

 The realationship between chlamydia 
pneumonia infection and reactive 

arthritis 

المؤتمر الدولي االول 

 للعلوم البيولوجية

2015 

العالقة بين النمط الوراثي لمستضد التوافق  
 النسيجي نوع ب وبكتريا القولون

 2016 المجلة العراقية للعلوم

 Evaluation of ceruloplasmin in a 
sample of diabetes patients sera 

المؤتمر الدولي الثالث 

 الصحية والطبيةللتقنيات 

2016 

 Seroprevalence of cmv in patients 
with celia disease in Iraqi patients 

samoles 

المؤتمر الثاني لعلوم 

 الحياة

2016 

    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو مجلس قسم 



 
 
 
 
 
 
 

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 

 السنة الجهة المانحة

 2004 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 1
 2012 رئاسة الجامعة كتاب شكر وتقدير  2
 2014 رئاسة الجامعة كتاب شكر وتقدير 3
 2014 رئاسة الجامعة كتاب شكر وتقدير 4
والبحث  وزارة  التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 5

 

2014 
 2013و  2011 عمادة كلية العلوم )4كتاب شكر وتقدير (عدد  6

 2014و

 2013 رئاسة جامعة النهرين كتاب شكر وتقدير 7
 2013 صحة ذي قار درع من صحة ذي قار 8
 2013 كلية التربية جامعة تكريت كتاب شكر وتقدير 9
 2015 رئاية جامعة بغداد كتاب تثمين جهود 
كتاب شكر وتثدير لحصول براءة  

 

 2016 رئاسة جامعة بغداد
 2015 مساعد رئيس جامعة بغدلد كتاب شكر وتقدير  
معاون العميد للشؤون العلمية  شكر ةتقدير 

   

2016 
 2015 3عدد عميد كلية العلوم للبنات شكر وتقدير 
 2015 عميد كلية الطب البيطري شكر وتقدير  
 2015 عميد كليه العلوم  شكر ةتقدير 
 2016 3عميد كليه العلوم  شكر وتقدير 
 2016 مدير عام الخدمات الفنية شكر وتقدير  
 2016 عميد كلية العلوم شهادة تقديرية 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1



 
 
 
 
 
 
 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــاني عشر :اللغث 

 اللغة العربية             

 اللغة األنكليزية             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


	التـخـصــص    : علوم حياة / أحياء مجهرية
	الوظيفــــــه     : تدريسية
	الدرجة العلمية : استاذ مساعد`
	الهاتف النقال  :  07901575476

