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Curriculum Vitae (CV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمية : المؤهالت 

 أسم االطروحة  التاريخ  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 

  \ جامعة بغداد 

قسم   \كلية العلوم  

 الكيمياء 

 

30 /6/1994  

 

 

 مشروع البحث مع د.جانيت القصير 

 عن مادة الكومارين 

 الماجستير 

Degree of Doctor of 

Master of science in 

Clinical  Biochemistry 

 

= 27 /11/2000 

 ( 20289)العدد:

المناقشة في يوم   

االثنين:  

16\10\2000 

 

Studies on the Mechanism of Follicle Stimulating Hormone 

(FSH) in Some of Ovarian Tumors by Radio Receptor Assay  

  Supervisor :Prof. Dr. Sami AL-Mudhaffer 

للجريبات في بعض أورام المبايض بأستخدام أختبار  دراسات في الية الهرمون المحفز  

 المستلم االشعاعي 

 الدكتوراه 

Degree of Doctor of 

Philosophy in 

Biochemistry 

 

= 24 /12/2012  

( 6807\)العدد:د.ع  

المناقشة في يوم    

االثنين :  

22\10\2012  

Extraction and Partial Purification of Melatonin from Plant 

Wastes and Its Role in Polluted Water Treatment 

Supervisor :Prof. Dr. Hathama R. Hasan 

أستخالص وتنقية جزئية للميالتونين من المخلفات النباتية و دوره في معالجة الماء  

 الملوث 

 

 

 جوان عبد المحسن زين العابدين  االسم  الثالثي واللقب : 

 1973   تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة االجتماعية 

قسم الكيمياء \ كلية العلوم  \ جامعة بغداد   عنوان العمل   

 07702642892    رقم الموبايل

E-mail jwanbiochem@yahoo.com 

 

 ( 2829)ج/  17/10/1994  تاريخ التعيين

 دكتوراه  الشهادة الحاصل عليها  

 قسم الكيمياء  \ كلية العلوم  \ جامعة بغداد  الجهة المانحه للشهاده  

 كيمياء حياتية  االختصاص الدقيق 

mailto:jwanbiochem@yahoo.com
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(التدرج الوظيفي  ) 

 

 

 .وبراءات االختراع الجوائز  و شهادات التقدير

 السنة  الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير  ت

القسم جائزة الطلبة االوائل على  1  1994 جامعة بغداد  

 1995  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  جائزة الطلبة االوائل على القطر  2

 Screening, Extraction, andالحصول على براءة أختراع ) 

Quantification of Melatonin in Waste of Some Plants 

 2016 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

 الحصول على براءة أختراع  

قياس الفعالية االنزيمية النزيم السوبر اوكسايد دسميوتيز باستخدام جهاز  

 تشعيع محلي واقتصادي 

 2019 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

 

 

 

 

 الفترة من   الجهة  الوظيفة  ت

1 Assistance Chemist   معاون

               كيمياوي

 

 

1994/10/17 جامعة بغداد /  كلية العلوم    

 

 

 

2222000 /  

2 Assistant  Lecturer  مدرس مساعد 

 

) جامعة بغداد /  كلية العلوم  ( 22251العدد:  2000/12/25  

 
3 Lecturer  مدرس 

 

 جامعة بغداد /  كلية العلوم 

 

18\3\ 2007في  6391)العدد:   2005/12/22  

 
4 Assistant   Professor  أستاذ مساعد 

 

 جامعة بغداد /  كلية العلوم 

 

( 7/7/2014في  17087)العدد:         7/11/2013  
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 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 السنـــــة stage المـــــادة  القســـم  ت

1997-1994 المرحلة الرابعة  مختبر التشخيص العضوي  الكيمياء  1  

1997-1994 المرحلة الثالثة و الرابعة  مختبر الالعضوية  الكيمياء  2  

2001-2000 طلبة الماجستير  مختبرالكيمياء الحياتية للدراسات العليا  البايولوجي  3  

2012-2000 المرحلة الثانية و  الثالثة و الرابعة  مختبرالكيمياء الحياتية  الكيمياء والبايولوجي  4  

النظري  الكيمياء الحياتية البايولوجي  5 2014-2013 المرحلة الثانية    

2015-2014 المرحلة الثالثة  الكيمياء الحياتية النظري  الكيمياء  6  

 = طلبة الماجستير  الكيمياء الحياتية النظري  البايولوجي  7

2014-2013 المرحلة الثانية  الكيمياء الحياتية  البايولوجي  8  

2015-2014 المرحلة الثالثة  الكيمياء الحياتية  الكيمياء  9  

الرابعة   المرحلة   الكيمياء الحياتية  الكيمياء  10  2015-9201  

الدراسات العليا \البايولوجي   11 /   طلبة الماجستير  الكيمياء الحياتية    

( - 2016)الدكتوراه المقاصة    

2014-2017  

الدراسات العليا \الكيمياء  12 9201-2015 طلبة الماجستير  الكيمياء الحياتية    
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 كتب الشكر

 رقم وتاريخ الكتاب  الجهة المانحة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير  ت

6711-  2001/5/7 جامعة بغداد  معرض الزجاجيات   1  

2001الطلبة االوائل/ التدريس/دورة طرائق  2 2001/7/29 - 129 جامعة بغداد    

الطلبة االوائل /2001دورة اللغة العربية/ 3 2001/7/29 -130 جامعة بغداد    

    2002/5/22  -60072د /  جامعة بابل       لجنة تسليم زجاجيات   4

الكيمياءجامعة بغداد /  كلية العلوم/  قسم  لجنة امتحانية      5 403/   2ك /   - 2002/9/30  

1351/   ب16 جامعة بغداد /  كلية العلوم  لجنة امتحانية      6 - 2003/9/25  

1451ب /  16 جامعة بغداد /  كلية العلوم   لجنة امتحانية      7  -  2004/10/10  

( 2007-1957المعرض العلمي لليوبيل الذهبي لجامعة بغداد ) 8 20/ 2007/5  - 12422 جامعة بغداد        

4757ب /  16 جامعة بغداد /  كلية العلوم   لجنة امتحانية      9  - 2008/7/26  

حصول الكلية على المركز االول في ترتيب جودة االداء من بين   10

 جميع كليات العلوم في العراق 

848/  29ع جامعة بغداد /  كلية العلوم  - 2013/2/5  

513/ 5م و  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   11  - 28 /3/2013  

21 اشهر في تصنيف 7تقدم جامعة بغداد خالل   230/د /  7/ 6 جامعة بغداد      -  2013/4/4  

31  Investigation of the Antioxidant Status in نشر بحث 

Multiple Myeloma Patients: Effects of therapy. 
جامعة بغداد رئاسة  606ش ع    -  8/9/2013  

8042/27 جامعة بغداد /  كلية العلوم     لجنة امتحانية   14  -  19/11/2013  

 

3/2014/ 23   -  7763 رئاسة جامعة بغداد  لجنة امتحانية  15  

513/ 5م و  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   16    -   16/2 /2014  

22/5268 جامعة بغداد /  كلية العلوم للبنات    سارة علي قاسم الماجستيرمناقشة طالبة  17  -  28/8/2014  

 Correlation of Inhibin and Several نشر بحث 18

Antioxidants in Child with Acute Lymphoblastic 

Leukemia 

5436ش ع/  رئاسة جامعة بغداد    -   16/9/2014  

 

احتفالية المولد النبوي الشريف لجنة تنظيم  19   جامعة بغداد /  كلية العلوم  

ر بحث في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة نش 20  2015 جامعة بغداد  
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لجنة مناقشة طالبة ماجستير   21 كلية العلوم للبنات  \جامعة بغداد   2015 

العلوم / جامعة بغداد كلية  اعداد وتهيئة حفل بمناسبة المولد النبوي الشريف  22  2016 

كلية العلوم للبنات  \جامعة بغداد تقييم البحوث المشاركة في المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجية  23  2016 

لجنة مناقشة طالبة ماجستير   24 كلية العلوم للبنات  \جامعة بغداد   2016 

للكيمياء تقييم البحوث المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني   25 كلية العلوم للبنات  \جامعة بغداد   2016 

جامعة عربية   50تقدم جامعة بغداد ضمن افضل  26  2016 جامعة بغداد  

ر بحث في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة نش 27  2016 جامعة بغداد  

 2016 جامعة بغداد  الحصول على براءة أختراع  28

لقسم الكيمياء حضور الموسم الثقافي االول  29 قسم الكيمياء   \كلية العلوم  \جامعة بغداد   2016 

جامعة   50حصول جامعة بغداد على مراتب متقدمة)ضمن أفضل  30

 QSعلى وفق تصنيف  )عربية 

 2016 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

لجنة مناقشة طالب ماجستير   31 كلية العلوم   \جامعة النهرين   2017 

ر بحث في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة نش 32  2017 جامعة بغداد  

ر بحث في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة نش 33  2017 جامعة بغداد  

ر بحث في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة نش 34  2017 جامعة بغداد  

مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة ر بحث في نش 35  2017 جامعة بغداد  

مركز بحوث النانوتكنولوجي والمواد   أبداء مساعدة للمؤتمر  36

 المتقدمة / الجامعة التكنولوجية 

11-6 -7120  

2017- 5-17 كلية العلوم   لجنة أمتحانية  37  

2017- 11-2 كلية العلوم   لجان جرد وشطب  38  
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ماجستير مناقشة طالب  39 2019- 2-20 جامعة النهرين/كلية العلوم    

ر بحث في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة نش 40  2018-8-30 جامعة بغداد  

 2018-11-19 جامعة بغداد  مقوم علمي في مجلة عالمية  41

ر بحث في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة نش 42 2018-12-23 جامعة بغداد    

في مجلة عالمية ضمن المستوعبات االربعة ر بحث  نش 43 2018- 1-23 جامعة بغداد    

2019- 1-26 عمادة كلية العلوم   مناقشة طالب دكتوراه  44  

2019-2-4 عمادة كلية العلوم   لجنة أمتحانية  45  

2019- 3-10 عمادة كلية العلوم   مناقشة طالب دكتوراه  46  

النهرين/كلية الطب جامعة  مناقشة طالب ماجستير  47  9-5-2019  

2019- 6-22 عمادة كلية العلوم   مناقشة طالب ماجستير  48  
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 البحوث المنشورة

 السنة محل النشر أسم البحث ت

-FSH)دراسات طيفية عن تكوين معقد الهرمون المحفز للجريبات   1

FSH antiserum) 

 2003 المجلة القطرية للكيمياء 

بضده   البروستاتي(PSA)دراسات توصيفية الرتباط المستضد النوعي   2

في اورام الرحم.  125المعلم بنظير اليود المشع ذو العدد الكتلي   

 2005 مجلة أم سلمة للعلوم 

فصل وتوصيف المستضد النوعي البروستاتي الحر ومعقداته في اورام   3

 الرحم الحميدة والخبيثة 

 2005 المجلة العراقية للعلوم 

4 Investigation of the Antioxidant Status in Multiple 

Myeloma Patients: Effects of therapy 

Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention 

2013 

5 Is serum amylase normal in women with polycystic 

ovarian syndrome? 

 2013 مجلة بغداد للعلوم 

 

6 Correlation between Malondialdehyde and 

Metanephrine in Patients with Acute Lymphoblastic 

Leukemia . 

 2013 مجلة بغداد للعلوم 

 

7 Correlation of Inhibin and Several Antioxidants in 

Child with Acute Lymphoblastic Leukemia . 

Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention 

2014 

 

8 Effects of Smoking on Proteins Level and Alpha 

Amylase Activity in Sera of Iraqi Narghile Smokers. 

Al- Mustansiriyah Journal 

of Science. 

 

2014 

9 Effects of Acute Lymphoblastic Leukemia on 

Ceruloplasmin Oxidase, Copper and Several Marker 

of Oxidative Damage, in Children. 

Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention (APJCP) 

2015 

10 CD26: A prognostic marker of acute lymphoblastic 

leukemia in Children at post  remission induction 

phase 

Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention (APJCP) 

2015 

11 Evaluation of Selected Biochemical Parameters in 

Sera of Iraqi Academic Students 

Advances in Environmental 

Biology, 

2016 

12 RELATIONSHIPS BETWEEN EXAM 

PERFORMANCE AND SOME BIOCHEMICAL 

PARAMETERS 

Int J Pharm Bio Sci 2016 

13 Evaluation of Serum Xanthine Oxidoreductases 

Enzymes in Cholelithiasis Patients: Correlation with 

Molybdenum and Iron 

Advances in Environmental 

Biology, 

2016 
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14 Obesity effect on xanthine oxidoreductase activities 

in gallstone patients 

Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Research, , 

8(8):1171-1175 

2016 

15 Effect of Gender on Some Biochemical Parameters in 

Iraqi 

Cholelithiasis patients. 

IOSR Journal of Dental and 

Medical Sciences (IOSR-

JDMS) 

Volume 15, Issue 7 Ver. IV 

(July. 2016), PP 49-54 

2016 

16 Serum E3 SUMO-protein ligase NSE2 level and 

peroxynitrite related to oxidative 

stress in nephrolithiasis patients 

Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine 

2017 

17 Effect of temporary examination stress on 

ceruloplasmin, copper, and iron levels in sera of 

academic students 

Iraqi Journal of Public 

Health 

2017 

18 Combination of Tamsulosin with Potassium Citrate 

Effect on Serum Oxidoreductases in Patients with 

Nephrolithiasis 

 2018, Vol. 34, No.(3):  

Pg. 1658-1664 

19 The Significance of Spermidine and Spermine in 

Association 

with Atherosclerosis in Sera of Iraqi Patients 

Biomedical & Pharmacology 

Journal, September 

2018. Vol. 11(3), p. 1389-1396 

20 EVALUATION THE EFFECT OF TRATMENT ON 

MELATONIN LEVELS AMONG MALE WITH 

NETHROLITHIASIS 

Journal of Global Pharma 

Technology 

 

21 New Modified Method for Determination of Nitric 

oxide Synthase Activity in Plasma of Vitiligo Patients 

ORIENTAL JOURNAL OF 

CHEMISTRY 

 

22 Influence of arginase activity with some oxidative 

stress 

parameters in Iraqi vitiligo patients. 

Research Journal of 

Biotechnolog 

Vol. 14 (Special Issue I) 

March (2019):289-296 

Res. J. Biotech 

23 Levels of Arginase Isoenzymes in Sera of Iraqi 

Patients 

with Atherosclerosis and Type 2 Diabetes Mellitus 

Research Journal of 

Biotechnolog 

Vol. 14 (Special Issue I) 

March (2019):201-207 

Res 

24 Association of Arginase I Gene Polymorphism with 

the Risk of 

Atherosclerosis in a Sample of Iraqi Patients 

Indian Journal of Public Health 

Research & Development, June  
2019, Vol.10, No. 6 
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 المؤتمرات المشارك فيها 

 عنوان المؤتمر 

 

 الجهة والمكان 

 

 أسم البحث المشارك 

 المؤتمر العلمي النسوي الثاني 

)جزء من أطروحة الدكتوراه : د.حذامة رزوقي حسن & د.جوان عبد  

 المحسن ( 

2013/3/26-28 

جامعة بغداد /  كلية  

 العلوم للبنات 

 

تقدير قابلية الميالتونين المضادة للتلوث  

 باستخدام نبات منبت . 

 المؤتمر والمعرض االول لالختراعات

   2017نيسان / 7- 5

مدينة كربالء المقدسة/  

مجمع الشيخ الكليني  

 قدس سره 

 براءة االختراع 

رج في كلية العلوم/جامعة بغداد لمشاريع التخمؤتمر الطالبي االول  ال  

15-16 /5 /2017  

 مشروع بحث الطالب مصطفى سعد  

Comparison between ascorbic acid 

and protein concentrations in local 

and imported lemon juice 

Kuwat conference of chemistry KCC 2018 

12-14 MARCH 2018 

  

 New Modified Method for 

Determination of Nitric oxide 

Synthase Activity in Plasma of 

Vitiligo Patients 

 

 المؤتمر الدوري الدولي االول للمعلومات والعلوم  

2018/تشرين الثاني / 21- 20جامعة الفلوجة    

 Influence of arginase activity with 

some oxidative stress 

parameters in Iraqi vitiligo 

patients. 

 المؤتمر الدوري الدولي االول للمعلومات والعلوم  

2018/تشرين الثاني / 21- 20جامعة الفلوجة    

 Levels of Arginase Isoenzymes in 

Sera of Iraqi Patients 

with Atherosclerosis and Type 2 

Diabetes Mellitus 
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