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 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

طفيليات , الفقريا ت , بيئه وتلوث ,  علوم الحياة 1
 حشرات طبيه ) الماده العمليه (

1986 - 2005 

 2009 - 2005 اده العمليه(فقريات )المالطفيليات و علوم الحياة 2

 طفيليات والفقريات )المادة النظريه( علوم الحياة 3
 الديدان الطبيه )الماده النظريه(

2009 – 2019 

 2020-2012 البايولوجي الجزيئي ) دراسات عليا( علوم الحياة 4

  

 :عليها تلتي أشرفا (الرسائل  ،الطاريح ا )  

 علوم الحياة /مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 أسم الطالب

 السنــة

1 
The Effect of Toxoplasmosis on The Level of Some 

Sex Hormones In Iraqi Men 
 سهاد حسن محمود الساعدي/

MSc 
2013 

2 The Seroepidemiology of Toxoplasmosis in 

Hemodialysis Patients in Baghdad 

 
 MSc 2014 /يزأيسر عماد عبد العز

3 The Effect of Toxoplasmosis on Hormonal and 

Cytokines Levels during Human Maturity in 

Baghdad Province 
 MSc 2014 / ياسمين رياض عبد الكريم

4 
Toxoplasmosis in Rheumatoid Arthritis Patients 

Treated With Immunosuppressive Drugs 
 MSc 2014بي / نارشا حسين كبه الج

5 
Efficacy of amphotericine B against Leishmania 

tropica promastigote in vitro 
 MSc 2014 /زهور محسن عباس

6 Anti-leishmanial Activity of Miltefosine on 

Leishmania donovani  Promastigotes Isolate From 

Iraq 

 

 MSc 2015مي /براء احمد سا

7 

Detection of Some Biomarkers in Colorectal Cancer  / بان جاسم محمدPhD 2015 



 

 

 

 

 

 

 

8 
The effect of ZnO nanoparticles on Leishmania 

donovani promastigote form in vitro 

 

 MSc 2016أحمد طالل عناد / 

9 Miltefosine activity against amastigote of 

Leishmania donovani 

 PhD 2017بد الحسين/ ع غصون عادل

10 Cytotoxic effect of ZnO nanoparticles against 

Leishmania donovani 

 MSc 2017مروه محمد صالح غربي / 

11 Microdeletion of azoospermia factor region and 

assessment of anti-mullerian hormone in 

azoospermic and oligozoospermic patients 

 PhD 2018يم كاظم/ كر رون

12 Immunohistochemical Detection of The Protective 

Role of Cytotoxic T-Cells (CD8+) in Leishmania 

donovani Infected Mice 

 MSc 2020مزي/ عال فاروق ر

 

 فيها. تلتي شاركاالدورات ولعلمية االندوات والمؤتمرات  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
) بحث / 

 مشارك جامعة بغداد –كلية العلوم  1996 المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم 1 بوستر حضور(

 مشارك عة بغدادالمستمر / جاممركز التعليم  1997 تدريسطرائق الدورة  2

3 
المؤتمر العلمي الرابع لوحدة اليرموك 

 الطبيه
 مشارك هالجامعه المستنصري–كلية الطب  1998

 مشارك جامعة بغداد –كلية العلوم  1999 المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم 4

 مشارك دادمركز الحاسوب / جامعة بغ 2006 دورة الحاسوب لطلبة الدراسات العليا 5

6 
ورشة عمل في تقنيات الدنا والتشخيص 

 PCRالجزيئي بال  
 مشارك قسم التقنيات االحيائيه/ جامعة النهرين 2008

7 
في استخدام تقنية دوره تدريبيه علميه 

 في التشخيص الجزيئي   PCRال 
2008 

مركز التقنيات االحيائيه/ جامعة 

 النهرين
 مشارك

 مشارك مركز الحاسبات / جامعة بغداد 2010 الحاسوبدوره الترقيات العلميه ب 8

9 
ورشة عمل ) الصحه والسالمه المهنيه 

 ه(في المختبرات البايولوجي
 دائرة البحث والتطوير/ جامعة بغداد  2011

رئيس لجنه 

 تحضيريه

 2012 ورشة عمل ) التقنيات االحيائيه( 10
لعلوم / جامعة قسم علوم الحياة / كلية ا

 بغداد
 يريهتحض لجنه

 مشارك جامعة بغداد بغداد –كلية العلوم  2012 مؤتمر قسم علوم الحياة االول 11



 

 

 

 

 

 

 

12 
المستقبليه في ندوه علميه) االفاق 

 سه الطبيه(الهند
 حضور قسم الهندسه الطبيه/ جامعة النهرين 2012

13 
ورشة عمل إدارة االبحاث/ المنظمه 

 CRDFالعالميه 
 همشارك فندق الشيراتون 2012

14 

 ورشة عمل / تنمية المهارات االرشاديه

لدى اعضاء اللجان الفرعيه لالرشاد في 

 كليات جامعة بغداد

 مشاركه السياسيه / جامعة بغدادلعلوم كلية ا 2012

15 
ندوه علميه / االخالقيات في البحث 

 العلمي
2013 

مركز بحوث التقنيات االحيائيه/ جامعة 

 رينالنه
 حضور

16 
ونتائج دقيقه سرعة اداء  ندوه علميه/

 بأستخدام تكنولوجيا التحليل الذاتي
 حضور دائرة مدينة الطب / وزارة الصحه 2014

 2015 مبادئ االداره الحديثهفي  دوره 17
قسم الحاسبات / كلية العلوم / جامعة 

 بغداد
 مشاركه

18 

ورشة عمل / المعاشب والمتاحف 

ق جمع وكبس العينات النباتيه وطرائ

 تيهالنبا

2015 
قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة 

 بغداد
 مشاركه

19 
مؤتمر كلية التربيه االساسيه/ الجامعه 

 صريهالمستن
2015 

كلية التربيه االساسيه/ الجامعه 

 المستنصريه
 مشاركه

 حضور كلية الطب / الجامعه المستنصريه 2015 المؤتمر العلمي العاشر 20

21 
اتيه الحيويه ندوه علميه/ المعلوم

 اتهاوتطبيق
2015 

كلية التقنياتالحيويه التطبيقيه/ جامعة 

 النهرين
 حضور

 حضور المعهد الطبي التقني/ المنصور 2015 الحيوي ورشة عمل/ االمن واالمان 22

23 
ندوه علميه/ مرض االيبوال .. االسباب  

 والمعالجات
2015 

حيائيه/ جامعة مركز بحوث التقنيات اال

 النهرين
 ورضح

 حضور المعهد الطبي التقني/ المنصور 2015 مؤتمر الجامعه التقنيه الوسطى  24

25 
م المؤتمر الدولي االول للعلو

 البايولوجيه
 مشاركه جامعة بغداد  2015

 حضور كلية الطب / جامعة النهرين 2015 المؤتمر العلمي التاسع 26

27 
ثه لفرع االدويه الندوه العلميه الثال

 والسموم 
 حضور كلية الصيدله / الجامعه المستنصريه 2015

 2015 ندوه علميه  28
المركز العراقي لبحوث السرطان 

 بيه/ الجامعه المستنصريهوالوراثه الط
 حضور

29 
ندوه علميه/ التغيرات البيئيه بسبب 

 االحداث الفلكيه
2015 

قسم الفضاء والفلك/ كلية العلوم / 

 ة بغدادجامع
 حضور

30 
عاشب والمتاحف ل / المورشة عم

 النباتيه
2016 

قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة 

 بغداد
 حضور

 حضور المعهد الطبي التقني/ المنصور 2016 هاء السلورشة عمل / نتحد ألن 31

32 

ندوه علميه/ الرنا المجهري في 

السرطان والتشخيص المبكر وامكانيات 

 العالج

2016 
لسرطان المركز العراقي لبحوث ا

 الجامعه المستنصريه /والوراثه الطبيه
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 2016 ندوات ثقافيه/ الموسم الثقافي 33
ة العلوم / جامعة قسم علوم الحياة / كلي

 دبغدا
 مشاركه

34 
ندوه علميه/ التغيرات البيئيه بسبب 

 االحداث الفلكيه
2015 

قسم الفضاء والفلك/ كلية العلوم / 

 عة بغدادجام
 حضور

35 
لي االول للعلوم الجنائيه ر الدوالمؤتم

 والطب العدلي في العراق
 حضور جامعة النهرين 2016

 2016 سباب أخرىندوه علميه/ السرطان ... أ 36
المركز العراقي لبحوث السرطان 

 والوراثه الطبيه/ الجامعه المستنصريه
 حضور

 حقه......ندوات عديده خالل السنوات الال

 

 

 

 . تعليملير اوو تطأة البيئة والمجتمع مالبحثية فى مجال التخصص لخد شوراتنالم 

 السنة النشر محل والباحثين أسم البحث ت

1 Effect of Metronidazole plus Co-

trimoxozole on in vitro multiplication of 

Leishmania donovani and Leishmania 

tropica. 

 
Khawla H. Zghair ; Ban N. Al-Qadhi; Wafaa H. 

Isa 

 

 

  

Iraqi J. of  Microbiology  

Vol. 8(2): 17-25. 

 

1996 

2 Allopurinol as an anti-leishmanial agent 

and its synergistic effect with sodium 

stibogluconate in vitro. 
 Khawla H. Zghair 

Iraqi J. of Microbiology, 

1999, Vol. 11(1):43-58. 

 

1999 

3 The effect of temperature on virulence 

of Leishimania tropica in golden 

hamsters: A histo-pathological study. 
   Fawzia A. Alshanawi; Ban N. Al-Qadhi;  

Khawla H. Zghair 

Iraqi J. of Microbiology, 

2000, 12(1): 127-139. 

 

2000 

4 VIDAS test of IgG avidity for detection 

of acute toxoplasmosis in the early 

pregnancy. 
Khawla H. Zghair ; Ban N. Al-Qadhi; Khitam Y. 

Al-Djaily 

 

 

 

Iraqi J. of Science, 2010 

 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

5 Indirect fluorescent antibody test for 

serodiagnosis of visceral leishmaniasis: 

an epidemiological study in Iraq.  
Souhaila, M. Ali ; Khawla H. Zghair ; Khitam Y. 

Al-Djaily 

J. University Anbar for 

Pure Science. 2010 

Vol.4) 1):10-14  

 

2010 

6 Detection of B1 gene of Toxoplasma 

gondii in pregnant and abortive women 

infected with this parasite.  
Souhaila H. Mahmood, Hayfa H. Hassani, 

Khawla H. Zghair 

 

IRAQI J MED SCI, 2010; 

VOL.8 (3):42-48 

2010 

7 False Positive Results in Serodiagnosis of 

Toxoplasma gondii in Patients with 

Rheumatoid Arthritis. 
Khawla H. Zghair 

 

Iraqi J. of Science, 

Vol. 6-7(3): 517-521 

2012 

8 Prevalence of toxoplasmosis of males 

blood donors in Baghdad. 
Suhad H. Mahmood, Ban N. AL-Qadhi, Khawla 

H. Zghair   

Iraqi J. of Science, 

Vol 54(4): 832-841l.  

2013 

9 The Effect of Toxoplasmosis on the 

Level of Some Sex Hormones in Males 

Blood Donors in Baghdad 
 Khawla H. Zghair, Ban N. AL-Qadhi;    Suhad 

H. Mahmood  

 

 

J. of Parasitic Diseases. 

DOI 10.1007/s12639-013-

0382-6 

2013 

 

10 Latent toxoplasmosis and testosterone 

level affect second to fourth digit ratio in 

human 
Khawla H. Zghair, Ban N. AL-Qadhi 

 

 

Advances in Bioresearch,  

Vol. 5(2): 88-92. 

2014 

11 Detection of Toxoplasma antibodies and 

TNF-a in Rheumatoid Arthritis Patients 

Treated with Methotrexate 
     Rasha H. Kuba;    Khawla H. Zghair; 

Mohammed H. Alosami 

Iraqi J. Sci. 

Vol. 55 (4A): 1535-1540. 

2014 

12 Study of epidemiology of Toxoplasmosis 

in Hemodialysis Patients in Baghdad 

Hospitals 
Ayser I. abdul-Aziz; Khawla H. Zghair 

 

Iraqi J. Sci. 

Vol. 55 (3B):1236-1242. 

2014 

13 The Effect of Toxoplasmosis Infection on 

Interleukin-12 Level During Human 

Maturity in Baghdad Province. 

 
Yassmein R. Alkhanak; Khawla H. Zghair; 

Sabah N. Al-Alwachi 

Iraqi Journal of Science,  

Vol 56 (1B):356-360 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

14 Efficacy of amphotericine B drug 

against promastigote and axenic 

amastigote of Leishmania tropica in vitro 

 
Zhor M. Abbas, Khawla H. Zghair 

 

 

Iraqi J. Sci. 

Vol.56(2B):1343-1349 

2015 

15 Efficacy of amphotericine B drug 

against promastigote and axenic 

amastigote of Leishmania dononvani in 

vitro 
Zhor M. Abbas, Khawla H. Zghair; Nada M. Al-

Bashir 

Iraqi J. Sci. 

Vol.56 (3B):2210-2217 

2015 

16 Serological tests to confirm the diagnosis 

of toxoplasmic retinochorditis infection 

 ;Khawla H. Zghair ;Isra S. Mousa Khitam Y. 

Al-Djaily 

International J. for science 

and technology 

Vol.10(3):35-38  

2015 

17 Assessment the immunohistochemical 

expression  of Galectin-3 in Iraqi 

patients with colorectal carcinoma 
Ban J. Mohamad; Khawla H. Zghair;  Faeza A. 

Zghair 

Indian J. of Applied 

Research 

Vol 5(9):648-653 

2015 

18 Miltefosin efficacy on Leismania 

donovani promastigotes 

 
Braa A. Alshakir;  Khawla H. Zghair 

Iraqi J. Sci. 

Vol.56 (4A):2811-2821 

2015 

19 Detection of Rheumatoid factor and 

Anti-Cyclic Citrullinated Peptide 

Antibodies level in Rheumatoid Arthritis 

Patients Treated with Methotrexate and 

Etanercept 
     ; Rasha H. Kuba    Khawla H. Zghair 

 

لمؤتمر العلمي السادس عشر / وقائع ا

كلية التربيه االساسيه/ الجامعه 

 المستنصريه 

5-6 / May/2015(p321-328) 

 

 

2015 

 

20 Comparison effect of Etanercept and  

Methotrexate on TNF-α level in Iraqi 

Rheumatoid Arthritis Patients  

 
Khawla H. Zghair;  Rasha H. Kuba 

ئع المؤتمر الدولي العلمي الثاني وقا

للتخصصات الطبيه والصحيه / 

الجامعه التقنيه الوسطى / المعهد 

تقني/ المنصورالطبي ال  

24-26/ March/ 2015 

2015 

21 Assessment the Immunohistochemical 

Expression of Cathepsin D in   Iraqi 

Patients with Colorectal Carcinoma 

 
Ban J. Mohamad; Khawla H. Zghair;  Faeza A. 

Zghair; Reaydh S. Mohammed 

Iraqi J. Sci. 

Vol.56(4C): 3337-3345 

 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

22 Measuring anti-Toxoplasma Antibodies, 

C- reactive Protein, Rheumatoid Factor 

in Rheumatoid Arthritis Patients 

Treated with Methotrexate 

 
Rasha H. Kuba;  Khawla H. Zghair  

Iraqi J. of Biotechnology 

Vol. 14(2):330-339 

 عدد خاص بالمؤتمر الدولي االول

 للعلوم البايولوجيه

2015 

23 Assessment the immunohistochemical 

expression of wild BRAF and mutant 

BRAF V600E  in Iraqi patients with 

colorectal carcinoma 

 
Ban J. Mohamad; Faeza A. Zghair ;  Khawla H. 

Zghair;  Sajid S. Mohammed 

J. of Natural Sciences 

Research 

Vol. 5(20): 66-81 

2015 

24 The effect of methotrexate and 

etanercept  on C-reactive protein and 

anti- cyclic citrullinated peptide 

antibodies level in rheumatoid arthritis 

patients 
Khawla H. Zghair; Rasha H. Kuba; Yasir A. 

Jaafar 

 

مي الثاني عدد خاص بالمؤتمر العل

لعلوم الحياة/ كلية التربيه للبنات / 

الكوفه  جامعة  

P120-124, 2016 

2016 

25 A comparison between Trichomoniasis 

Infection and other Vaginal Infection 

among Females in Baghdad 

Governorate- Iraq 

 
 Entsar J. Sahib ; Rasha H. Kuba; 

Khawla H. Zghair; Israa S. Mousa   

Iraqi J. Sci. 

Vol.57(1C): 545-551 

2016 

26 The effect of Nd: YAG lasers on 

Leishmania donovani promastigotes 

 
Hanaa S. Sabaa; Khawla H. Zghair; Nebras R. 

mohammed; Israa S. Mousa; Raad S. Abd  

World J. of Experimental 

Biosciences 

Vol. 4(1):25-28 

2016 

27 Effect of human blood groups on 

Leishmania dnovani growth in vitro 
 

Entsar J. Saheb; Ban Noori AL-Qadhi; 

 Khawla H. Zghair 

World J. of Experimental 

Biosciences 

Vol. 4(1):32-36 

2016 

28 The effect of semiconductor, He-Ne laser 

and Beta, Gamma irradiation on 

Leishmania donovani promastigotes 

 
Raad S. Abd; Nebras R. mohammed;  Khawla 

H. Zghair; Hanaa S. Sabaa; Israa S. Mousa  

 

Advances in  life Science and 

Technology 

Vol. 42: 41-48 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

29 Evaluation of miltefosine activity against 

viability and DNA integrity of 

leishmania donovani promastigotes in 

vitro 
Braa A. Alshakir; Khawla H. Zghair 

European J. Biomedical and 

Pharmaceutical Science 

Vol. 3(3): 45-48 

2016 

30 A Antiparasitic Effect of 

Carbonnanotubes on Leishmania 

donovani in vitro 
Khawla H. Zghair;  Entsar J. Saheb; Ban Noori 

AL-Qadhi 

Iraqi J. Sci. 

Vol.57(4B): 2641-2649 

2016 

31 Cytotoxic Effect of ZnO Nanoparticles 

on the Viability of Leishmania donovani 

Promastigotes in vitro. 

 
Ahmed T. Enad;  Khawla H. Zghair 

Iraqi J. Sci. 

Vol.57(4C): 2811-2817 

2016 

32 In vitro assessment of miltefosine 

activity against promastigotes and 

axenic amastigotes of leishmania tropica. 
Khawla H. Zghair 

Iraqi J. Sci 

Vol.58(1A): 22-30 

2017 

33 The potential of zno nps to prompt 

apoptosis in L. donovani promastigotes. 

 
Ahmed T. Enad, Khawla H. Zghair, Entsar 

J. Saheb 

International J. of Pharmacy 

and Biological science, 

Vol.7(4): 75-83 

2017 

34 The cytotoxic effect of ZnO NPs against 

the intracellular amastigotes of 

Leishmania donovani in vitro. 

 
Marwa M. Salih,  Khawla H. Zghair 

Iraqi J. Sci 

Vol.58(4C): 2285-2290 

2017 

35 Histological Study on the effect of 

Miltefosine in treatingVisceral 

Leishmaniasis. 
Ghusoon A. Abd-Al-Hussien , Khawla H. 

Zghair 

Journal of Pharmacy and 

Biological Sciences, 

Vol.12(5):7-15 

2017 

36 Effect of Miltefosine on the number of 

Leishmania donovani amastigotes in 

infected macrophages in vitro 
Ghusoon A. Abd-Al-Hussien , Khawla H. 

Zghair  

International J. of Scientific 

Research, 

Vol.6(11):510-514 

2017 

37 Incidence of toxoplasmosis in psoriasis 

patients and possible correlation with 

tumor necrosis factor -a. 

Entsar J Saheb, Yasser A.H. Al-Issa, 

Israa S. Mussa, Khawla H. Zghair 

   Baghdad Science Journal, 

17(1): 214- 219. 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

38 Relationship between toxoplasmosis and 

diabetic pregnant women 

Braa A. Alshakir,  Rasha H. Kuba, 

Khawla H. zghair, Noor, F.M. Ali 

Indian Journal of Public 

Health Research and 

Development,  

     11(2): 1847-1851 

2020 

 

 شهادات التقدير. و لجوائز ا،  كتب الشكر 

 السنة نحةالما الجهة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

1 

عن ورشة العمل ) الصحه والسالمه  /وتقدير ر شك

 المهنيه في المختبرات البايولوجيه(

 اللجنه التحضيريه

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث 

 والتطوير
2012 

2 

رشة العمل ) الصحه والسالمه المهنيه و عن /ر وتقديرشك

حث التعاون مع دائرة البفي المختبرات البايولوجيه( ب

 والتطوير

 2012 كلية العلوم / جامعة بغدادعمادة 

3 
) عن تقييم بحوث المجله العراقيه للعلوم /شكر وتقدير

 (53المجلد  1العدد
 2012 كلية العلوم / جامعة بغدادعمادة 

 2012 كلية العلوم / جامعة بغدادعمادة  لميه الى استاذ مساعدشكر وتقدير / الترقيه الع 4

5 
االول لعلوم  العلميكه بالمؤتمرشكر وتقدير / عن المشار

 الحياة
 2012 كلية العلوم / جامعة بغدادعمادة 

6 
شكر وتقدير شكر وتقدير / عن المشاركه بالمؤتمر الدولي 

 لجنه تحضيريه( الحياة ) االول لعلوم
 2012 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلميه

7 
)  ث المجله العراقيه للعلومتقييم بحوشكر وتقدير/ عن 

 (53المجلد  4العدد 
 2013 كلية العلوم / جامعة بغدادعمادة 

8 
 شكر وتقدير/ عن تقييم بحوث المجله العراقيه للعلوم

 (2012تقييم بحوث )
 2013 جامعة بغداد /ة العلوم كليعمادة 

9 
 شكر وتقدير / عن مناقشة رسالة ماجستير

 ) هدى محمد جواد(

ة التقنيات الصحيه والطبيه / هيئة كليعمادة 

 التعليم التقني
2013 

 2013 قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة بغداد إقامة ندوات ثقافيهشكر وتقدير /  10

11 
للمجله  54من المجلد  3العدد  شكر وتقدير/ عن إصدار

 العراقيه للعلوم ) عضو هيئة التحرير(
 2013 ادجامعة بغدعمادة كلية العلوم / 

12 
 شكر وتقدير / عن نشر بحث في مجله عالميه

J. of Parasitic Diseases 
 2013 رئاسة جامعة بغداد

13 
للمجله  54من المجلد  4شكر وتقدير/ عن إصدار العدد 

 ضو هيئة التحرير(لعلوم ) عالعراقيه ل
 2014 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

14 
 54من المجلد  4عدد ارملحق الشكر وتقدير/ عن إصد

 للمجله العراقيه للعلوم ) عضو هيئة التحرير(
 2014 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد

15 
للمجله  55من المجلد  1شكر وتقدير/ عن إصدار العدد 

 ضو هيئة التحرير(لعلوم ) عالعراقيه ل
 2014 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد

16 
 لمجله العراقيه للعلوميم بحوث اشكر وتقدير/ عن تقي

 (55المجلد  ب من3ب, 2أ, 3االعداد )
 2014 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد

17 
للمجله  55من المجلد  2شكر وتقدير/ عن إصدار العدد 

 ة التحرير() عضو هيئالعراقيه للعلوم 
 2015 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد

18 
للمجله  54لمجلد من ا 3دد شكر وتقدير/ عن إصدار الع

 العراقيه للعلوم ) عضو هيئة التحرير(
 2015 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد

19 
للمجله  55من المجلد  4شكر وتقدير/ عن إصدار العدد 

 تحرير(و هيئة الالعراقيه للعلوم ) عض
 2015 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد

20 
اقيه للعلوم مجله العرشكر وتقدير/ عن تقييم بحوث ال

 (56المجلد  ج من1ب, 1أ, 1االعداد )
 2015 عمادة كلية العلوم / جامعة بغداد

21 
 شكر وتقدير / عن مناقشة أطروحة دكتوراه

 ) ميسون عبد الزهره مرداو(
 2015 معة النهرينالطب / جاعمادة كلية 

22 
شكر وتقدير / عن حصول المجله العراقيه للعلوم على 

 لتأثير معامل ا
 2015 ساعد رئيس الجامعهم

23 
 شكر وتقدير / عن نشر بحث في مجله عالميه

Advances in Bioresearch 
 2015 رئاسة جامعة بغداد

24 
االول اللجنه التحضيريه للمؤتمر الدولي شكر وتقدير / 

 لوم البايولوجبهللع
 2015 عمادة كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد

25 
ببحث في المؤتمر الدولي االول  المشاركه شكر وتقدير /

 للعلوم البايولوجبه
 2015 عمادة كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد

26 
شكر وتقدبر/ عن انتهاء التكليف بعضوية هيئة تحربر 

 لعلومالمجله العراقيه ل
 2015 دة كلية العلوم / جامعة بغدادعما

27 
 شكر وتقدير / عن نشر بحث في مجله عالميه

Indian J. of App. Res. 
 2015 رئاسة جامعة بغداد

28 
شكر وتقدير / عن تقييم بحوث المؤتمر الدولي االول 

 للعلوم البايولوجيه
 2016 عمادة كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد

29 

 ن نشر بحث في مجله عربيهتقدير / عشكر و

International J of Sciences and 

Technology 

 2016 غدادس جامعة بمساعد رئي

30 
 شكر وتقدير / عن نشر بحث في مجله عالميه

J. Natural Science Research 
 2016 مساعد رئيس جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

31 
 شكر وتقدير / عن نشر بحث في مجله عالميه

World J. of Experimental Biosciences 
 2016 مساعد رئيس جامعة بغداد

32 
 ميهمجله عال شكر وتقدير / عن نشر بحث في

World J. of Experimental Biosciences 
 2016 مساعد رئيس جامعة بغداد

 2016 قسم علوم الحياة / كلية العلوم/ جامعة بغداد شكر وتقدير / عن المشاركه بالندوات الثقافيه 33

34 
وتقدير / عن المشاركه في مهرجان )الحفاظ على  رشك

 سالمة اللغه العربيه(
 2017 جامعة بغدادالعلوم / عمادة كلية 

 متعدده الحقا ...... يهشهادات تقدير

 

 المناقشات لرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه 

 ت
 السنه عنوان الرساله أو االطروحه  (MSc, PhD)أسم الطالب

الجهه المانحه 

 للشهاده
1 

  MSc  -أيات محمد سبع

  In- pouchدام وسط نظام زرعي الاستخ

يلي المشعرات المهبليه كطريقه للتحري عن طف

 غداد الكرخفي ب

2012  
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

2 
  MSc  -إيالف عدنان محمد

دراسه وبائيه الضداد المقوسات الكونديه في 

 المضائف الوسطيه في بغداد الرصافه
2012 

كلية العلوم / جامعة 

 دادبغ

3 

  MSc –ى محمد جواد هد

المستضد بعض الدراسات المناعيه للكشف عن 

لمضاد في عينات مصل في عينات الخروج وا

 الدم لطفيلي الزحار االميبي

2013 

هيئة التعليم التقني/ 

كلية التقنيات الصحيه 

 والطبيه

4 

  MSc -سهاد حسن محمود
تأثير االصابه بداء المقوسات الكونديه على 

 مونات الجنسيه في الرجالبعض الهر مستوى
2013 

كلية العلوم / جامعة 

 غدادب

5 
  -MScصفا نوفل سليمان 

دور دهون المصل في تحديد مرحلة امراضيه 

 اللشمانيا االحشائيه
2014 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

6 

 PhD  -هبه محمد علي حمود

تشخيص الطرز الجينيه لداء الجيارديا 

مرضى االسهال في  قه له لدىواالصابات المراف

 بعض مناطق بغداد

2014 
جامعة  /كلية العلوم 

 بغداد

7 
  -MScنعمه  سهير داخل

االنتشار المصلي لطفيلي المقوسات الكونديه 

 في مرضى انفصام الشخصيه في العراق
2014 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

8 
  -PhDمحمد جبير مهيدي 

بيبيه في الوبائيه الجزيئيه للمشوكه الح

 المرضى العراقيين المصابين باالكياس المائيه
2014 

ية العلوم / جامعة كل

 بغداد

9 
 - MScأيسر عماد عبد العزيز 

الوبائيه المصليه لداء المقوسات الكونديه في 

 مرضى غسل الكلى في بغداد
2014 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

10 

  MSc –رشا حسين كبه 

التهاب في مرضى  داء المقوسات الكونديه

ه المفاصل الرثياني المعالجين بالعقاقير المثبط

 للمناعه

2014 
/ جامعة  كلية العلوم

 بغداد



 

 

 

 

 

 

 
11 

  MSc –ياسمين رياض عبد الكريم 

تأثير االصابه بداء المقوسات الكونديه على 

المستويات الهرمونيه والمدورات الخلويه خالل 

 فترة بلوغ االنسان في بغداد

2014 
امعة لعلوم / جكلية ا

 بغداد

12 

  MSc –ندى غانم باقر 

 ي لطفيلي المقوسات الكونديهاالنتشار المصل

والفايروس المضخم للخاليا في النساء 

 المجهضات في مدينة بغداد/ العراق

2014 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

13 

  MSc–صابرين هادي فاضل 

تأثير المقوسات الكونديه على مكونات 

لنساء الحوامل لمصل في ابروتينات ا

 والمجهضات

2015 
كلية العلوم / جامعة 

 غدادب

14 
  MSc –زهور محسن عباس 

ضد الطور امامي   B –تأثير عقار الملتيفوسين 

 السوط للشمانيا الجلديه خارج الجسم الحي
2015 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

15 

 PhD -ميسون عبد الزهره مرداو 

عرات المهبليه زالت المشالتغايرات الجينيه لع

               في المرضى العراقيين بأستخدام

RAPD-PCR,  وMLST 

2015 
كلية الطب / جامعة 

 النهرين

16 

  PhD –بان جاسم محمد 
التحري عن بعض المؤشرات الحيويه في 

 سرطان القولون والمستقيم
2015 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

17  
  MSc –براء احمد سامي 

ر الملتيفوسين المضاد للشمانيا عالية عقاف

 لسوط لعزله عراقيهالحشويه بطور امامي ا
2015 

ة العلوم / جامعة كلي

 بغداد

18 
  MSc –فرح طارق ياسين 

التحري الجزيئي عن اللشمانيا االحشائيه عزلة 

MHOM/ IQ/ 2005/ MRU15 
2016 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

19 
  MSc–رغده صادق صالح 

ت مختلفه من االدرار على الطور أثير عينات

 االستوائيه امامي السوط للشمانيا
2016 

وم / جامعة كلية العل

 بغداد

20 
 2016 التوصيف الجزيئي النواع اللشمانيا في بغداد  MSc–مروه مصطفى كامل 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

21 

  MSc –احمد طالل عناد 

 انوية علىتأثير جسيمات أوكسيد الزنك الن

الطور األمامي السوط لطفيلي اللشمانيا 

 المختبر األحشائية في

2016 
جامعة  /كلية العلوم 

 بغداد

22 

   MSc -ميعاد عبد الرزاق غربي

مقارنة تأثير نوعين مختلفه من الجزيئات 

المتناهية الصغر على حيوية اللشمانيا 

 االستوائيه في المختبر

2017 
كلية العلوم / جامعة 

 ادبغد

23 

 MScينى فارس حسرؤ

 لىتأثير دقائق الفضه المتناهية الصغر ع

عند التعرض اج السمبه الخلويه للماكروف

 للشمانيا الجلديه في الزجاج.

2017 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

24 

 PhDغصون عادل عبد الحسين

ديم الطور عتقييم فعالية الملتيفوسين ضد 

 مانياالسوط الداخل خلوي والخارج خلوي للش

 .االحشائيه

2017 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

25 

 MScمحمد صالح  مروه

وكسيد الزنك مي الخلوي لدقائق االتأثير الس

متناهية الصغر ضد الطور عديم السوط 

 للشمانيا االحشائيه في الزجاج.

2017 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

26 

 MScضحى مهند عبد العباس
من العالم نيا التحديد الجزيئي لعزلتين لشما

 PCR-RFLPالقديم بطريقة 
2018 

لوم / جامعة كلية الع

 بغداد



 

 

 

 

 

 

 
27 

 MScن محمد حسانغفرا
ضد اللشمانيا في الفعاليه السميه لالرتميسين 

 .الزجاج
2018 

كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

28 

 PhDرشا حسين كبه
يه في العوامل المناعوبعض  الخلوي التاثير

 مرضى الصدفيه.
2018 

العلوم / جامعة  كلية

 بغداد

29 

 PhDنور كريم كاظم

طفية لمجهري في منطقة عامل الالنالحذف ا

وتقييم الهرمون المضاد لمولر في المرضى 

 المصابين بالالنطفية وقلة النطف

2018 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

30 

 PhDساهره كريم فاضل

 adjuvant- free cysteineتأثير 

peptidase based vaccine  على

 البلهارزيا البوليه

2018 
كلية العلوم / جامعة 

 ادبغد

31 

 MScصفا محسن خضير

القته وع  AMHظهري للجين التعدد الم

في  باالصابه بمتالزمة تعدد التكيس في المبيض

 بعض المرضى العراقيين

2018 
كلية العلوم / جامعة 

 االنبار

32 

 PhDفاتن احمد حسن اسماعيل 

 , glu(P3)عالقة اختالفات الجينات 

ft2a(P6)     في   Trichomonas 

vaginalis  عراقيين في عينه من المرضى ال 

 ) دراسه مظهريه وجزيئيه(

2019 
جامعة  /كلية الطب 

 النهرين

33 

  MScرغد حسن نفل 

اء المقوسات يريه لدبعض المعايير السر

الكبد ض امرأالكونيديه في المرضى المصابين ب

 المزمنه

2019 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

34 

 MScزي عال فاروق رم

يص المناعي النسجي الكيميائي للدور التشخ

+ (  في CD8الدفاعي للخاليا القاتلة السمية )

 حشائيةألالفئران المصابة بطفيلي اللشمانيا ا

2020 
كلية العلوم / جامعة 

 بغداد

 المشارك فيها: ناللجا 

 ياةعضوية مجلس قسم علوم الح.1

 . اللجنه العلميه/ فرع الحيوان2

 عليم المستمر اللجنه الثقافيه والت . 3

 PCRلجنة االشراف على مختبر ال . 4

 ة الدكتوراهب. لجان االمتحان الشامل لطل5

 . لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا6

 ربوي . لجنة االرشاد الت7

 عضوية هيئة تحرير المجله العراقيه للعلوم. 8

 . لجنة خبراء تقييم رصانة المجالت الصادره خارج العراق9

 لماجستير واطاريح الدكتوراهان استالل رسائل ا. لج10

 . لجان مناقشة خطة بحث طالب الماجستير والدكتوراه11

 . لجنة تحديث دليل قسم علوم الحياة12

 معات عربيهل ماجستير لخريجين من جاقويم رسائ. لجان علميه لت13

 ن تحضيريه )ورش عمل ومؤتمرات(. لجا14

 اهر واطاريح الدكتور. لجان مناقشة رسائل الماجستي15


