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Curriculum Vitae (CV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهالت العلمية : 

 أسم االطروحة  التاريخ  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 

  \ جامعة بغداد 

قسم   \كلية العلوم  

 الكيمياء 

 

30 /6/2006  

 

 

كريم عبد االميرمشروع البحث مع د.  

التلوث البيئي عن   

 الماجستير 

 

  \ جامعة بغداد 

قسم   \كلية العلوم  

 الكيمياء 

 

23/6/2010 

 

 

 دراسة كيموحيوية عن تاثير الرصاص على العاملين في مصفى النفط 

Biochemical study on lead effect upon oil refinery workers 

    

 

 

 زينب مكي دحام سالم                                                                                           االسم  الثالثي واللقب : 

 1984   تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة االجتماعية 

قسم الكيمياء \ كلية العلوم  \ جامعة بغداد   عنوان العمل   

 07716278084    رقم الموبايل

E-mail Zdahham901@gmail.com 

 21/12/2010  تاريخ التعيين

 ماجستير  الشهادة الحاصل عليها  

 قسم الكيمياء  \ كلية العلوم  \ جامعة بغداد  الجهة المانحه للشهاده  

 كيمياء حياتية  االختصاص الدقيق 
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(التدرج الوظيفي  ) 

 

 

 .وبراءات االختراع الجوائز  و شهادات التقدير

 السنة  الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير  ت

1    

2    

    

    

 

 

 

 

 

 الفترة من   الجهة  الوظيفة  ت

1 Assistant Lecturer  مدرس مساعد 

 

الى حد االن - 2010 جامعة بغداد/ كلية العلوم   
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 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 السنـــــة stage المـــــادة  القســـم  ت

الكيمياء الحياتيةمختبر  الكيمياء  1 1201-2010 المرحلة الرابعة    

الكيمياء الحياتية مختبر الكيمياء  2 2012-2011 المرحلة الرابعة    

2013 -2012 المرحلة الثالثة  مختبرالكيمياء الحياتية   الكيمياء  3  

2014-2013   الثالثةالمرحلة   مختبرالكيمياء الحياتية  الكيمياء   4  

ومختبر الكيمياء    مختبرالكيمياء الحياتية الكيمياء  5

 التحليلية 

 

 

 ومختبر  

الثة /المرحلة االولى المرحلة الث   2014-2015  

الثانية والمرحلة الثالثة المرحلة      مختبر الكيمياء الحياتية البايولوجي والكيمياء  6  2015-2016  

2017-2016 المرحلة الثانية  مختبر الكيمياء الحياتية البايولوجي  7  

االحيائية والكيمياء التقانة  8 المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة   مختبر الكيمياء الحياتية   

 والمرحلة الرابعة           

2018-2019  

 كتب الشكر

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

7996ب/16 العمادة  الدوام في العطلة الصيفية  1  

27/9/2011  

7858ب/16 العمادة  لجنة تحضيرية لندوة علمية  2  

18/10/2011  

9016ب/16 العمادة  لجنة ساندة لندوة علمية  3  

24/10/2011  

27/8042 العمادة  لجنة امتحانية  4  

19/11/2013  

29/848 العمادة كتاب شكر لمنتسبي كلية العلوم  5  

5/2 /2013  

الجامعة رئاسة  نشر بحث في مجلة عالمية  6  5671 

20/2/2013  
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230/د/ 6/7 رئاسة الجامعة  كتاب شكر لمنتسبي جامعة بغداد  7  

4/4 /2013  

301/د/ 6/7 رئاسة الجامعة  كتاب شكر لمنتسبي جامعة بغداد  8  

24/2/2014  

4551ج/16 العمادة  لجنة ساندة للجنة االمتحانية  9  

9/6 /2015  

المستمرحضور الموسم الثقافي للتعليم   10 997ك/ رئيس قسم    

25/6/2015  

739ج/16 العمادة  اللجنة التحضيرية الحتفالية المولد النبوي الشريف  11  

27/1/2016  

21 870ك/ رئيس قسم  حضور الموسم الثقافي للتعليم المستمر   

16/3/2016  

31 968ك/ رئيس قسم  تثمين اداء للمهام المكلفة بها بالقسم   

7/4 /2016  

ضمان الجودة لجنة  14 2083د/ 16 العمادة    

8/3 /2017  

4624ب/16 العمادة  لجنة امتحانية  15  

17/5/2017  

4519ب/16 العمادة  ضمان الجودة  16  

24/5/2017  

وضمان الجودة   لجنة تقويم االداء 17 774م.ع/ العمادة    

13/7/2019  

313م.ع/ العمادة  حفلة تخرج طالب الجامعة 18  

23/3/2019  

االعتمادية لجنة  19 891م.ع/ العمادة    

27/8/2019  

20    

21    
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 البحوث المنشورة

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 A biochemical study on lead effect upon oil refinery 
workers 

 

Asian journal of chemistry 2012 

 

 المؤتمرات المشارك فيها 

 عنوان المؤتمر 

 

 الجهة والمكان 

 

 أسم البحث المشارك 

International conference on global trends in pure and 

applied chemical science 

India, Udaipur, 

3-4 march, 2012 

A biochemical study on lead effect 

upon oil refinery workers 

كلية العلوم للبنات /   المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجية             

  8- 6جامعة بغداد     

2015تشرين االول    

Ceruloplasmin Ferroxidase 

Purification and Characterization- 

A Study on Iraqi Oil Refinery 

Workers 

 

 


