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 الشهادات العلمية

 .  2021 ، السنةكلية العلوم . قسم علوم الحياة –المستنصرية جامعة .الالدكتوراه ، 

 .  2011 ، السنةكلية العلوم البنات قسم علوم الحياة  -بغدادالماجستير، جامعة 

 .   2008 السنةبغداد كلية العلوم قسم علوم الحياة البكلوريوس، جامعة 

 

  التاريخ الوظيفي 

 متزوجة ولديها ثالثة  ابناء  1986- التولد :بغداد

كلية الفارابي الجامعة االهلية  في تخصص العام علم الحيوان والتخصص الدقيق علم   –مدرس في قسم علوم الحياة  •
 . 2021ومقرر لسنه   2018- 2017مقرر قسم علوم الحياة في كلية الفارابي الجامعة االهلية   االنسجة

 ولغاية االن . 2019عضو في اللجنة االمتحانية المركزية منذ عام    •

 عضو في العديد من اللجان المكلف بها من عمادة كلية الفارابي الجامعة وقسم علوم الحياة .   •

 يع تخرج طالب المرحلة الرابعة لقسم علوم الحياة .عضو في لجان مناقشة مشار •
 

 

 

 

 التدريـــس 
Undergraduate 

• Entomology.  

• Cell Biology.  

• Histology  

• Mycology.  

• Computer. 

• Planetology . 

• Bacteriology . 

• Genetics . 

 

 

 

 ة ــورات العلمي ــالمنش

• Thesis. 

• Abbood , A, S ., 2011 .Eeffect of Aeromonas hydrophile on Histological structure of Digestive 

system in male of albino mice, college of science for women-Baghdad University 

• Abbod, A. S., 2021, Histopathological and Immunological Study in Women with Preterm 

Preeclampsia , Ph. D. Thesis, college of science - Mustansiriyah University." 

 



• Papers. 

 

• Alaa Saadi Abbood,A Suaad A Brakhas2 , Sahar AH AL-Sharqi(2021) . The Correlation between 

Uromodulin and Renal Function in Preeclamptic Women with Preterm Birth, Journal of Research in 

Medical and Dental Science 2021, Volume 9, Issue 7, Page No: 113-116 . 

 

في كبد ذكور الفئران  2013 االء سعدي , كفاح احمد جاسم , محمد عبد الهادي . Aeromonashydrophila التأثير النسجي لبكتريا

.البيض   

  مجلة بغداد للعلوم

 .المجلد 10، العدد 2 )30 يونيو/حزيران 2013(، ص ص. 260-268، 9ص
 

 

 

 

 النشــاطات العلميــة 

• Participation in seminars and lectures in attendance and electronically 

locally and globally and in various fields 
 

• Major part of my Ph.D. thesis is based on computer programming و    Attended training course 

for one month on new computer techniques 2008    

 

• Workshops. 
• MENAIII for modern education in turkey (2015) 
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