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 .المؤهالت العلمٌة أوال :

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس

 

 2991 كلية الطب البيطري جامعة بغداد

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات  جامعة بغداد الماجستٌر

 للدراسات العليا االحيائية

 

1006 

 هالدكتورا

 

 1021 كلية العلوم جامعة بغداد

    أخرى

 

 



 ثانٌاً : التدرٌس الجامعً

 

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

 لحد اآلن -1002 جامعة بغداد كلية العلوم 2

1    

 

 ثالثاً: المقررات الدراسٌة التى قمت بتدرٌسها

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1021 الكيمياء الحياتية/ أولية قسم التقنيات األحيائية 2

 ولحد االن 1021 تقنيات كيموحيوية/ أولية قسم التقنيات األحيائية 1

  1021 االحياء المجهرية/ أولية األحيائيةقسم التقنيات  3

 لحد اآلن -1021 الوراثة الطبية/ اولية قسم التقنيات األحيائية 4

 1022 / علياوراثة طبية متقدمه قسم التقنيات األحيائية 5

 

 :)الرسائل ( التً أشرف علٌها: رابعا

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

الجزيئررع عررن بعررر الطلرررات الوراثيرره التحررري  2

 المرتبطه  بالربو فع العراق

 1022 قسم التقنيات األحيائية

التقيررريم المقرررارن برررين طررررق الت ررر ي  الم رررلية  1

والجزيئيرررة لمجرررامير مرررن مر رررب التهررراب الكبرررد 

 قبل وبعد العالج Bاللايروسع نوع 

 1022 قسم التقنيات األحيائية

 

 

 



 االدارٌة : األنشطة  خامسا

 السنة داخل الكلٌة

 متحانية للدراسة ال باحية والمسائيةالجنه اللا

 

 

 

 

 

 والمسائيةوالمسائية

 لحد االن -1021

 لحد االن – 1021 لجنه الت طيط والمتابعه

الدراسة مقررة قسم التقنيات األحيائية للدراسات االولية 
 ال باحية والمسائية

 ولحد االن 1025/1026

 

 بحا  المنشورة.اال: سادسا

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Molecular Study on β-Thalassemia 

Patients in Iraq 

Current Research in Microbiology 

and Biotechnology 

3112 

3  

 The Apoptosis and DNA Damage of 

Blood Leukocytes in Sickle Cell 

Anemia Patients 

Research Journal of Mathematics 

and Statistics/Maxwell Scientific 

Organization/Asian J. Med. Sci. 

3112 

2 Molecular Spectrum of beta-globin 

mutations in transfusion-dependent 

patients with Thalassemia in Wasit 

Province, Iraq 

Current Research in Microbiology 

and Biotechnology 

3112 

4 Serum Levels of Tumor Necrosis 

Factor Alpha and Interleukine-12 

in Some Iraqi Diabetic Patients 

Type1 

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (- الهند

 3.9اهبكت فبكتر –

3114 

5 

Evaluation of DNA damage and 

Antioxidant Status with G6PD-

deficient in Iraqi Patients 

 3116 ية للعلوم/جبهعه بغدادقهجلة العرا



6 Prevalence of Azoospermia Factor 

(AZF) Deletions in 

Infertile Males in Iraq 

 3116 هجلة العراية للعلوم/جبهعه بغداد

7 Sequencing of exon 14 region and 
exon 15 of SPINK5 gene for 
identification of SNPs in Iraqi 
asthmatic patients 
Forqan Jabbar Taher and AsmaaMohammed Saud* 

Journal of Gene c and Environmental Resources 
Conserva on, 2017, 5(1):33-40. 

3117 

8  

 Comparative Assessment between 
Serological and Molecular Diagnosis 
for Patients Groups with Hepatitis B 
Virus Intisar Jebbar Radii and Asmaa 

Mohammed Saud* 

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2017) 6(3): 742-748 3117 

 

 واالنشطة العلمٌة سابعا :الكتب المنشوره

 السنة محل النشر الكتابأسم  ت

1 Molecular and Biochemical Study 

on β- Thalassemia Patients in Iraq 

Lambert academic publishing 3112 

عضوفي هيئة التحرير لتقيين البحوث في  3

 الوجلة  الهندية 

Bio-Genetics Journal / aizeon 

publihers 

 

 لحد االى-3112

 

 

 

 

 



 كتب الشكر.: ثامنا

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدٌر

 1026-1021 كلية العلوم كتب  كر /ع و ارتباط لجنه الت طيط والمتابعه

 1024 رئاسة جامعه بغداد كتب  كر/ ن ر مجالت عالميه

 1022 العمادة كتاب  كر /لجنة امتحانية

 1022 العمادة كتاب  كر وتقدير/جهود المقررية

كتاب تثمين جهود /لجنة تح يرية لموتمر الطالبع 
 لالولية

 1022 العمادة

 

 :ات ــ:اللغ تاسعا

            اللغة العربية 

    اللغة األنكليزية 

  
 

        


