
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

        الودود عبد الرحمن جاسم  شذى عبد د.:  ـم ـــــــــاالســ

        1965/ 20/1   : تاريخ الميـالد 

          متزوجه الحالة الزوجية :

            3 دد األوالد  :ــعـــ

            مسلمه :   الديـــــــــــانة

       ياتيه الكيمياء الح:       صــالتـخـص

    تدريسيه :     ه ــــــالوظيف

          أستاذ مساعدالدرجة العلمية :

              كلية العلوم /قسم الكيمياء:   عنوان العمل

   العمل   :         هاتف

 :         الهاتف النقال

  shath_a@yahoo.comكتروني : البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة ة العلميةالدرج

 بكالوريوس

 

 1986 العلوم  بغداد

 1992 العلوم  بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2003 العلوم بغداد

    أخرى

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

قسم /كلية التربيه ابن الهيثم معاون كيمياوي 1

 الكيمياء

1986-1998 

قسم /ابن الهيثم كلية التربيه مدرس مساعد  2

 الكيمياء

1992-1999 

 2011-1999 كلية العلوم /قسم الكيمياء مدرس 3

   2019-2011 كلية العلوم /قسم الكيمياء استاذ مساعد 4

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1988-1986 المرحلة الثانية/العملي\يهالكيمياء العضو قسم الكيمياء\كلية التربيه 1

 1989-1988 المرحلة الثانية/العملي\الكيمياء التحليليه قسم الكيمياء\كلية التربيه 2

 1998-1992 المرحلة الثانية بايولوجي/العملي\الكيمياء الحياتيه قسم الكيمياء\كلية التربيه 3

 2017-1992 المرحلة الرابعة /ظري والعمليالن\الكيمياء الحياتيه قسم الكيمياء\كلية العلوم  4

 2019-2017 المرحلة الثانية بايولوجي/العملي\الكيمياء الحياتيه قسم الكيمياء\علومكلية ال 5

 2016-2012 دكتوراة /احتثاث االشارة و الهرمونات قسم الكيمياء\كلية العلوم  6

 2019-2011 ماجستير/الحياتية المتقدمة الكيمياء قسم الكيمياء\كلية العلوم  7

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1989-1986 كلية التربيه ابن الهيثم معاون كيمياوي 1

 2000-1992 كلية التربيه ابن الهيثم ماجستير 2

 2019-2003 كلية العلوم/قسم الكيمياء  ة ادكتور 3



 

 

 

 

 

 

 

 2019-2011 ماجستير/كيمياء الدم قسم الكيمياء\كلية العلوم  8

 قسم التقنيات االحيائيه\كلية العلوم  9
 2015 الحياتية المتقدمة الكيمياء

 2019-2014 ماجستير/مسارات ايضيه علوم الحياةقسم \كلية العلوم  10

 قسم التقنيات االحيائيه\كلية العلوم  11
 2017-2016 دكتوراة/رات ايضيهمسا

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Study some biochemical parameters in Iraqi patients with 

diabetes 

 2014 الكيمياء 

2 Variants of inflammatory MMP-9 and TIMP-1 levels are 

associated with risk of cardiovascular disease in Type 2 

Diabetes among Iraqis 

 الكيمياء 
2014 

3 Angiopoietin like protein-4 Levels and some Parameters 

in Iraqi Patients with Type 2 Diabetes Mellitus 

 الكيمياء 
2015 

4 Study of Paraoxonase activity and the association with 

other Biochemical parameters in Iraqi patients 

 2016 الكيمياء 

5 Determination of procalcitonin levels and some 

biochemical parameters in Iraqi patients diabetic foot 

 2016 الكيمياء 

6 Study the effect of chemotherapy on monoamine oxidase 

activity in leukemic patients 

 2017 الكيمياء 

7 Study of Paraoxonase -1 activity using phenylacetate and 

p-nitrophenylacetate with other biochemical parameters 

in Iraqi diabetic patients with foot ulcer 

 الكيمياء 
2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها. العلميةوالندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المواد الكيمياويه الشائعة  1

 ذات االستخدام المزدوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 االست 

 

 

االاالستخد االستخدام  

 المزدوج

 عضو مشارك قسم الكيمياء\كلية العلوم 2011

 متدرب اربيل 2014 دورة تجويد التعليم العالي 2

 مدرب كلية العلوم 2014 دورة تجويد التعليم العالي 3

 مشارك كلية العلوم 2014 مؤتمرالنفط 4

5 
 عضو جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الكيمياء 2015 دورة االمن والسالمه الكيمياويه 

 مشارك جامعة بغداد 2016 مؤتمر العلوم البايولوجيه الدولي 6

7 
 2015 نفسية والتربويهدورة البحوث ال

جامعة بغداد/مركز البحوث النفسيه 

 والتربوية
 مشارك

8 
 2016 دورة البحوث النفسية والتربويه

جامعة بغداد/مركز البحوث النفسيه 

 والتربوية
 مشارك

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 كلية العلوم/لجنة مناقشه/جامعة النهرين لجان امتحانيه 

 لجنة مناقشه/جامعة النهرين/كلية العلوم لجان جرد المواد الكيمياويه 

 لجنة مناقشه/جامعة النهرين/كلية العلوم مقررية قسم الكيمياء 

 اللجنة االجتماعية 

 

 لجنة مناقشه/جامعة النهرين/كلية العلوم

ه/كلية  لجنة مناقشه دكتوراة/جامعة الكوف لجنة تحديث المناهج الدراسية 

 الطب
ممثل كلية العلوم للمواد الكيمياوية والبايولوجية  

 والمشعة المسيطر عليها 
 لجنة مناقشه دكتوراة/جامعة بابل/كلية العلوم

لجنة مناقشه ماجستير/جامعة الكوفه/كلية   لجنة االرشاد التربوي 

 العلوم
كلية  /لجنة مناقشه دكتوراة/جامعة الكوفه  لجنة اعتمادية المجالت العلمية 

لجان االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة  الطب

 الماجستير 
 عضو لجنة الترقيات الفرعيه 

 عضو لجنة الترقيات الفرعيه  لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة 

لجان مناقشة اطاريح ورسائل ماجستير 

 والدكتوراة 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

Levels of some purine enzymes in Sera and 

Tissues Homogenates of Women with Benign 

and Malignant Cervix 

Babel Medical Journal 2005 

2 

Levels of nucleic acids in Tissues 

Homogenates of Women with Benign and 

Malignant Cervix 

Babel Medical Journal 2005 

3 
Biochemical study of acid& basic ribonuclease 

in Sera of ovarian cancer patients 

Al-Nahrine University/ Science 

Journal 
2007 

4 
Chemotherapy effects on some purine enzyme 

activities in Sera of ovarian cancer patients 

Baghdad Science journal/ 

College of Science for Woman 
2010 

5 

Alterations in Lipid Peroxidation and some 

Trace Elements Concentrations in Sera of 

ovarian cancer patients 

Al-Mustanseria University/ 

College of Education 
2011 

6 

Alterations in Lipid Peroxidation and some 

Trace Elements Concentrations in Sera and 

Tissues Homogenates of Women with Benign 

and Malignant Cervix and Uterine Tumors 

Jordan Journal of Chemistry 2011 

7 
 Adenosine Deaminase Activity in Iraqi 

Patients with Myocardial Infarction 

 

 Asian Journal of Pharmacy, 

Nursing and Medical Sciences 

2014 

8 

 Intercellular Adhesion Molecule-1, Vascular 

Adhesion Molecule-1, Interlukin1-β, and C - 

reactive protein Levels in Iraqi Patients with 

Type 2 Diabetes Mellitus 

IOSR Journal of Dental and 

Medical Sciences (IOSR-

JDMS) 

2014 

9 

Variants of MMP-9 and TIMP-1 Levels 

Could be a Predictor of an Early 

Development of Cardiovascular Diseases in 

Type 2 Diabetes among Iraqi Patients  

Iraqi Journal of Science 2015 



 

 

 

 

 

 

 

10 

Immunoglobulins IgG, IgA, IgM, 

complement C3 and C4 levels in sera of 

patients with polycystic ovary 

syndrome and the risk of 

cardiovascular diseases 

 

Iraqi Journal of 

Biotechnology 
2015 

11 

Measurement of Ferritin and Transforming 

Growth Factor-β1 Levels in Iraqi Women 

with Polycystic Ovary Syndrome. 

Ibn Al-Haitham Jour. for Pure 

& Appl. Sci. 
2016 

12 

The Correlation of Lipocalin-2 and Retinol 

Binding Protein-4 with the Inflammatory 

State in Iraqi Patients with T2DM  

Iraqi Journal of Science 2016 

13 

Procalcitonin levels and other biochemical 

parameters in patients with or without 

diabetic foot complications 

Journal of Research in 

Medical Sciences 

 

2017 

14 
Low Hemoglobin Levels in Infected 

Diabetic Foot Ulcer  

 

IOSR Journal of Pharmacy 

and Biological Sciences 
2017 

15 
Plasma visfatin levels and insulin sensitivity 

or resistance relationship in type 2 diabetes  

 

Journal of Contemporary 

Medical Sciences 
2017 

16 
Correlation of Paraoxonase 1 activity with 

oxLDL levels in Iraqi diabetic foot patients 

 

Biochemical and Cellular 

Archives 
2018 

17 

Semicarbazide-sensitive amine oxidase 

activity levels in patients with acute 

lymphoblastic leukemia after cytotoxic 

chemotherapy 

 

Suef University Journal -Beni

of Basic and Applied Sciences 
2018 

18 

Assessment of uric acid in patients of 

end-stage renal disease with 

hypertension and diabetic nephropathy 

and the risk of cardiovascular diseases   

 

Biochemical and Cellular 

Archives 
2019 

19 

The impact of follicular fluid growth 

differentiation 

factor 8 levels on IVF /ICSI outcomes 

Biochemical and Cellular 

Archives 
2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     عضو الجمعية الكيميائية االمريكية ✓

 عضو نقابة الكيمياويين    ✓

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير 

 السنة الجهة المانحة

 2009 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  1

وحدة البحوث البايو \كلية العلوم شكر وتقدير  2

 البايولوجيه للمناطق الحاره

2010 

 2011 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  3

 CRDF 2011منظمة   PCRشهادة تقديرية /دورة   4

 2012 جامعة بغداد\لية العلوم عميد ك شكر وتقدير/ترقية علمية  5

 2012 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  6

 2012 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شهادة تقديرية/دورة الحاسوب  7

 2013 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  8

 2014 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  9

 2014 مؤسسة المرتقى للتنمية البشرية  ية/دورة تجويد التعليمشهادة تقدير  10

 2014 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير  11

 2016 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير  12

 2017 مساعد رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير  13

 2017 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  14

 2017 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  15

 2016/ 2018//2016 عميد كلية الطب /جامعة الكوفه  شكر وتقدير  16

 2017 عميد كلية لعلوم/جامعة بابل  شكر وتقدير  17

 2017 وزير التعليم العالي شكر وتقدير  18

 2018 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  19

 2019 دادجامعة بغ \عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  20

 2019 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم  شكر وتقدير  21

 ات .ــعشر :اللغ أحدى 

 .االنكليزيه ✓


