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Uالسيره الذاتيه 
 
 
 
 

 إبراهيمشيماء رزاق :    ـم ـــــــــاالســ

 1975 - 10-10   : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 )2( اثنان       دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 علوم الحياة:        صــالتـخـص

 تدريسية:      ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد لمية :الدرجة الع

 جامعة بغداد (الجادرية)/كلية العلوم / قسم التقنيات االحيائية:      عنوان العمل

 العمل   :    هاتف

 07726468101 :  الهاتف النقال

  0TUummuhaimin.bio@gmail.com_U0T كتروني :البريد إالل

 العلمية . أوالً : المؤهالت

 
 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1997-6-30 العلوم بغداد

 2001-1-20 العلوم بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2009-3-1 العلوم بغداد

    أخرى
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 ثانياً : التدرج الوظيفي .

 

 

 ثاً : التدريس الجامعي .ثال

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

 2002-1999 بغداد كلية العلوم /قسم علوم الحياة 1

 الى االن – 2001 بغداد كلية العلوم /قسم التقنيات االحيائية 2

3    

4    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2001-2000 الالفقريات العملي علوم الحياة 1

 2001-2000 الطفيليات العملي علوم الحياة 2

 2003-2001 الحشرات العملي التقنيات االحيائية 3

 2003-2001 الطفيليات العملي التقنيات االحيائية 4

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1999 ية العلومقسم علوم الحياة/كل محاضرة 1

 2000 قسم التقنيات االحيائية/كلية العلوم محاضرة 2

 2008-2001 قسم التقنيات االحيائية/كلية العلوم مدرس مساعد 3

 2016 -2009 قسم التقنيات االحيائية/كلية العلوم مدرس 4

 ........ - 2016 قسم التقنيات االحيائية/كلية العلوم استاذ مساعد 5

6    
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 2003-2002 الوراثة عامة العملي التقنيات االحيائية 5

 2004-2002 الفطريات العملي التقنيات االحيائية 6

 2004-2002 الطحالب العملي التقنيات االحيائية 7

 2004-2002 احياء مجهرية غذائية العملي التقنيات االحيائية 8

 2010-2008 التحضيرات المجهرية النظري التقنيات االحيائية 9

 فسلجة حيوان نظري التقنيات االحيائية 10

 

2009-2016 

 2016-2012 أنسجة والتحضيرات المجهرية النظري التقنيات االحيائية 11

 

 :التي أشرف عليها) الرسائل  ،االطاريح  (خامساً: 

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1    

2    

3    

4    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــلسنا عنوانال ت

    

 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم  1
 /جامعة بغداد

 حضور لكلية العلوم /جامعة بغداد 2009آذار  24-26

المؤتمر العلمي الثاني لمعهد الهندسة  2
الوراثية و التقنيات االحيائية 

 للدراسات العليا

 تشرين الثاني 5 – 4
2009 

معهد الهندسة الوراثية و 
التقنيات االحيائية للدراسات 

 العليا / جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي السادس للعلوم  3
 الصرفة في الجامعة المستنصرية

كلية العلوم/الجامعة  2010شباط  10 – 9
 المستنصرية

 مشاركة في بحث

المؤتمر النسوي األول للمرأة و  4
 العلوم في العراق

آذار  18 – 16
2010 

كلية العلوم للبنات / جامعة 
 بغداد

 حضور
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التلوث البيئي و أثره على ندوة / 5
التربوي  اإلرشادصحة الفرد /لجنة 

 2011في كلية العلوم / 

عمادة كلية العلوم /قاعة  10-10-2011
 اإلدريسي

 حضور

في   األولالمؤتمر العلمي الدولي  6
قنيات معهد الهندسة الوراثية و الت

 االحيائية للدراسات العليا

في معهد الهندسة الوراثية و  23-11-2011
 التقنيات االحيائية

 حضور

ندوة /المواد الكيمياوية الشائعة ذات  7
 االستخدام المزدوج

 حضور قسم الكيمياء /كلية العلوم / 29-9-2011

كلية الهندسة الخوارزمي  2011-10-12 ندوة /السجالت االمتحانية 8
 /جامعة بغداد

 حضور

جامعة بغداد و –قاعة الحكيم  2012/آذار  19-18 ندوة بغداد العلمية الجيولوجية األولى 9
 قسم الجيولوجي

 حضور

فعاليات المركزية اإلعالمية الجامعية  10
بمناسبة أسبوع اإلعالم الجامعي 

 الثاني

آذار  13 -آذار 7
2012 

و  اإلعالمقاعة الحكيم / قسم 
العامة في جامعة العالقات 

 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي الثاني لتقانة النانو  11
وتطبيقاتها (الفيزياء جوهر تقانة 

 النانو )

تشرين االول  14
2010 

قسم الفيزياء /كلية العلوم 
 /جامعة بغداد

 حضور

ندوة (التلوث البيئي و أثره على  12
 صحة الفرد )

 عمادة العلوم /لجنة اإلرشاد 10-10-2011
 التربوي

 حضور

ندوة (الخاليا الجذعية و آفاقها  13
 المستقبلية )

البايولوجية  األبحاثوحدة  5/5/2013
للمناطق الحارة /كلية العلوم / 

 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر الدولي االول للعلوم  
 البايولوجية 

تشرين االول   8 – 6
2015 

 مشاركة ببحث كلية العلوم جامعة بغداد

 

 .االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة في لجان ( لجنة الموسم الثقافي ، لجنة امتحانيه 

، لجنة جرد  2012-2009و السنوات  2004/2005للسنوات 

، لجنة تنفيذية لمؤتمر كلية العلوم لسنة  2010القسم لسنة 

، لجنة 2013-2011، لجنة متابعة بحوث للسنوات 2009

، لجنة انشاء  2011-2009الجودة و االعتمادية لللسنوات 

 2011-2010معرض القسم للسنوات 

 تقييم بحوث علمية للنشر

 المشاركة في لجان مناقشة رسائل ماجستير 11واللغة العربية  37دورة التأهيل التربوي ( دورات وبحوث
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في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب  2002لسنة 

عية في وحدة دورة الكيمياء النسيجية المناالجامعي،    

 20-18البحوث الطبية /كلية الطب /جامعة النهرين  من 

 Principles and application ofدورة - - 12/2011/

flow cytometry  في مركز  2012/  3/  13-11في

دورة (التحليل  --بحوث التقنيات االحيائية /جامعة النهرين 

العلوم في قسم الكيمياء /كلية  2013  -/ 4/ 29-22اآللي) /

 )/الجامعة المستنصرية

  على مشاريع بحوث المرحلة الرابعة اإلشراف

  1المشاركة بمناقشة خطة بحث لطلبة ماجستير عدد 

  1المشاركة في لجان استالل بحوث للترقية العلمية عدد 

  المشاركة في لجان مناقشة رسائل ماجستير

  2016 – 2014تحانية من لجنة ام

   - 2016لجنة مقررية العليا من 

 

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 8د مجلة تكريت للعلوم الصرفة ،مجل تأثير ليزر النتروجين في نمو وحيوية طفيليات اللشمانيا ميجر 1

 2، عدد 

2003 

نيون في نمو وحيوية طفيليات اللشمانيا  -تأثير ليزر الهليوم  2

 

 2005 مجلة معهد الليزر

مجلة الجامعة المستنصرية ، مجلد  مقاومة االنسولين لدى مرضى قصور الدرقية 3

 195-185:  6،عدد 21

2010 

4 Evaluation of lipid profile and proliferation of 

Bone marrow cells in Obese mice feed with 

  

المجلة الدولية للعلوم و التكنولوجيا / 

 األردن

2012 

5 Evaluation of three types of pomegranate fruit 

extracts on some biochemical and cytogenetic 

       

   

المجلة العراقية للعلوم/كلية العلوم 

 /جامعة بغداد

2013 

وعقار الكاربيمازول  6-دراسة مقارنة لتأثير مادة ابيضاض  6

 في وظيفة الغدة الدرقية في الجرذ

المجلة العراقية للعلوم/كلية العلوم 

 /جامعة بغداد

2012 

 تقييم مستوى بعض العوامل االلتهابية لدى مرضى قصور 7

 الدرقية المقاومين لألنسولين

 2013 مجلة بغداد للعلوم



 
 
 
 
 
 

 
6 

 Physiological and histological study for the 
effect of escalation doses of Dostinex 

(Caprigoline) on male mice through some 
biochemical parameters 

 

Journal of Biotechnology 
Research 

Center 
 

2016 

 Physiological and histological effects of zinc 

and iron oxide nanoparticles on some fertility 

     

 2016 مجلة علوم المستنصرية

 The effect of silver nanoparticles on cellular 

andhumeral immunity of mice in vivo and in 

  

Iraqi journal of 

biotechnology 

2016 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .

  

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2004 العميد المشاركة في اللجنة االمتحانية 1

 2009 العميد ية لمؤتمر كلية العلومالمشاركة في اللجنة التنفيذ 2

 2010 العميدمعاون  المشاركة في لجنة جرد محتويات القسم 3

 2013 العميد 2012-2011المشاركة في أعمال لجنة امتحانيه في القسم لسنة  4

الجامعة المستنصرية  شهادة تقديرية 5

للمشاركة في مؤتمر 

 كلية العلوم

2010 

 2016 عمادة كلية العلوم ادارة ضمان الجودة شكر و تقدير / عن دورة  

 2016 عمادة كلية العلوم شكر و تقدير / عن ندوة مؤشرات تقييم اداء التدريسيين 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر :
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 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ

 العربي 

 االنكليزي 

 

 CD لى  ملحوظة : يتم تسليم نسخة ع


	التـخـصــص    :    علوم الحياة
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	الدرجة العلمية : استاذ مساعد
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