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الشهادات العلمية
الدكتوراه  ،جامعة ..بغداد  ،.................................السنة١٩٩٧
الماجستير ،جامعة ...بغداد  ،................................السنة١٩٨٨
البكلوريوس ،جامعة .بغداد ،................................السنة١٩٨٥

التاريخ الوظيفي
(نبذة شخصية 5-4 :اسطر عن التاريخ الوظيفي او التعريف بالخبرة واالختصاص او العناوين الوظيفية حسب السنين)
انا االستاذ مساعد دكتورة جنان مجيد العقيدي اختصاص احياء مجهرية /مناعة واختصاص immunopathophysiology
من لندن كلية االمبلاير وحائزة على الميدالية الفضية من مؤتمر  IFIAفي اسطنبول  ٢٠١٧عن براءة اختراع واالن انا رئيسة قسم
تقنيات المختبرات الطبية ودرست في كلية الصيدلة
واالن ايضا  ٢٠٢٠مسؤولة وحدة التعليم المستمر في كلية الفارابي

التدريـــس
(تذكر المواد الدراسية التي يدرسها التدريسي االن مع موجز بسيط عن كل منها)
المواد التي ادرسها هي الباثولوجي للمرحلة الرابعة وايضا المناعة السريرية للمرحلة الرابعة قسم المختبرات الطبية وايضا ادرس
باثولوجي الفم لقسم طب االسنان المرحلة الرابعة وكل هذه المواد المذكورة انفا عملي ونظري

االهتمام البحثــي
(تذكر مجاالت البحث العلمي السابقة والحالية بشكل نقاط)
اشرفت على طالب دراسات عليا دكتوراة وماجستير وبكالوريوس في كل من كليات الطب وطب االسنان والصيدلة

المنشــورات العلميــة
(تدرج أهم وأحدث المنشورات العلمية والبحثية بشكل مصادر على اال تتجاوز  15-10منشور )
1.Epidemiological study of breast cancer among iraqi women in oncology teaching
hospital in medical city in baghdad for 2018 .SAS JM 2019.5(12)1-3

2.Epidemiological study of cancers among iraqi people in oncology hospital in medical
city in baghdad for 2018.Ejbps 2020 7(6):45-51
3.Bacterial contamination of computer keyboards in pharmacy college /baghdad
university and al-resafa internet centrs .Annals of R.S.C.B202125(6) 9994-9998
4.Comparing of some hematological parameters in patients who had renal failure with
viral .HNSJ 2021vol(2) 1 p:307-2012
5.study the role of antioxidants in the controlling of huntingtons disease .R.S.C.B 2021
25(6) p:3823-3830

النشــاطات العلميــة
)أية معلومات اخرى مثل االنتماء الى الجمعيات العالمية والمحلية او ادارة تحرير مجلة او غيرها
عضوة اتحاد الجامعات العالمية.1
من مؤسسين كلية صيدلة تكريت.٢
عضوة لجنة االعشاب الطبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.٣

