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 الشهادات العلمية 
 

   2018-2017 : ، السنة جامعة بغدادالماجستير، 

 2013-2012: ، السنة جامعة بغدادالبكلوريوس،  

 

 التاريخ الوظيفي 

-2014و   2014-2013جامعة بغداد للعامين الدراسيين    -كلية العلوم  –محاضرة خارجية في مختبرات قسم علوم الحياة  •

2015  . 

 ومستمرة لغاية االن. 2020 /2/1تدريسية في كلية الفارابي الجامعة األهلية من تاريخ  •

 2021-2020مسؤؤلة لجنة امتحانية فرعية للعام  •

 

 التدريـــس 
 

   / قسم علوم الحياة ) نظري + عملي ( / المرحلة الثالثةاالنسجة  .1

المتقدمة في  للدراسة  الطالب أساًسا  إلى إعطاء  المقام األول  النسيجي لجسم اإلنسان تهدف في  علم األنسجة هو دراسة التركيب 

وعلم   األعضاء  وظائف  وعلم  الصحية  الرعاية  نهاية  مجال  في  البدنية.  واللياقة  بالصحة  المتعلقة  األخرى  والمجاالت  األمراض 

 يجب أن يكون الطالب على دراية بالوصف النسيجي لجسم اإلنسان.  فصلال

 

 قسم علوم الحياة  / رابعة) نظري+عملي( / المرحلة التشريح المقارن . ال2

التشابه   أوجه  دراسة  هو  المقارن  التشريح  المختلفةعلم  األنواع  تشريح  في  و   واالختالف  الحية  الكائنات  العلم    من  يرتبط  هذا 

 .بعلم التطور والتنوعارتباًطا وثيقًا 

 

 االهتمام البحثــي 
 

 .الطفيليات وتاثيرها على االشخاص مثبطي المناعة  .1

 .  تاثير داء المقوسات الكوندية على مرضى سرطان الثدي  .2

 

 ة ــورات العلمي ــالمنش

 
 بعنوان: (Iraqi Journal of Science) بحث منشور في مجلة  •

(The Association of Severe Toxoplasmosis and Some Cytokine Levels in Breast Cancer 

Patients) 

https://ijs.uobaghdad.edu.iq/index.php/eijs/article/view/463 



 بعنوان :  )Iran Journal of Parasitology(مجلة بحث منشور في  •
(Serum Levels of Il-12 and Il-23 in Breast Cancer Patients Infected with Toxoplasma gondii 

: A Case-Control Study).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8039494/ 

 

 بعنوان:  (Al-Nisour Journal for Medical Sciences) بحث منشور في مجلة  •

(The Chemotherapy effect on toxoplasmosis infection and cytokines status in woman with 

breast cancer) 
https://www.iasj.net/iasj/article/169114 

 

 بعنوان: (Diyala Journal of Medicine) بحث منشور في مجلة  •

(Correlation of latent toxoplasmosis in cancer patients in Iraq and its neighboring countries 

(2010 – 2019) (review) 
https://www.djm.uodiyala.edu.iq/index.php/djm/article/view/591 

 

 

 النشــاطات العلميــة 
 

 .حاصلة على دورة طرائق وصالحية تدريس من جامعة النهرين   •

في الجامعة التقنية  المؤتمر العلمي الثاني والدولي االول للبحوث التطبيقية وبراءات االختراعفي  مشاركة ببحث •

 . الوسطى كلية التقنيات الصحية والطبية في بغداد 

 

 

 

   

https://www.iasj.net/iasj/article/169114

