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المناصب اإلدارية
 -1مقررة قسم التقنيات االحيائية 2005-2003
 -2عضو لجنة الترقيات في المعهد 2005 - 2003
 -3مديرة شعبة التخطيط والمتابعة 2015 - 2013
 -4مقرر قسم الهندسة الوراثية  – 2016لحد االن

الجوائز والتكريمات
 -1حاصل على درع المعهد للتميز العلمي
 -2العديد من الكتب الشكر من رئيس الجامعة والمعاون العلمي حول النشر في
مجالت علمية عالمية رصينة ذو عامل تأثير
 -3العديد من كتب الشكر في المشاركات في المؤتمرات العلمية داخل القطر
وخارج العراق .
النشاطات االكاديمية

النشاطات التدريسية-:
 -1تدريس مادة الكيمياء الحياتية العملي لمرحلة الدبلوم العالي -2003
2005
 -2تدريس مادة الوراثة الجزيئية العملي لمرحلة الماجستير والدبلوم 2013
2015 -3تدريس مادة الوراثة الجزيئية لمرحلة الدبلوم العالي الجزء النظري
2016-2014
-2النشاطات االخرى
أ ) مشاركة في دورة زراعة االنسجة الحيوانية  2011في مركز التقنيات
االحيائية /جامعة النهرين
ب) مشاركة بدورة التفاعل المتسلسل اللحظي RT-PCR
ج) مشاركة في دورة تصميم البوادئ  2015في مركز الدنا العدلي /جامعة
النهرين
د) أقامت العديد من الدورات حول استخدام تقنيات الـ PCRو RT-PCR
هـ) مشاركة في تحليل تتابعات الـ  DNAبطريقة سانجر  .في مركز الدنا العدلي/
جامعة النهرين .
و) مشاركة في دورة التدفق الخلوي في مركز التقنيات االحيائية  /جامعة النهرين
2016

 البحوث المنشورة داخل وخارج القطر-3

1- Extraction and purification of urease from Lathyrus
sativus .(2006) . Dalia university journal .
2- Production diagnosis Kit for Syphilis .(2007) . Iraqi
journal for Biotechnology .
3- Purification and identification of urease from
phoenix dactylifera L. (2009) . Baghdad Science
journal .
4- -Study Toxic Effect of Lactobacillus acidophilus Cells
and Glycoprotein Isolated locally in The Inhibition
Growth of Some Cancer Cell Lines.(2012) . Iraqi
Journal of Cancer and Medical Genetics .J
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5- Study the Effect of Lactobacillus acidophilus Local
isolate and its Components as colon anticancer
induced in rats .(2012) . Iraqi Journal of Cancer and
Medical Genetics .
6- Effect of Trigonella foeum seeds powder on lipids
profil in fed rats.(2013).international journal of
current research.india
7- Bacteremia screening of children and the first
detection of coliforms in blood using PCR targeting
a partial sequence of LacZgene .(2014).global
journal of bio-science and biotechnology.india.

8- Credibility of its primers in identification of
Lactobacillus species of Iraqi vaginal
microbiome.(2014).world journal of pharmacy and
pharmaceutical sciences. India .
9- Study the Effect of Lactobacillus acidophilus Local
isolate as anticancer in vivo .(2014) .2nd
international conference for Genetic Engineering
and Biotechnology Institute .
10Detection of biofilm associated genes in
clinical staphylococcus aureus isolates from Iraqi
patient.(2015) .international journal of science and
nature.india .
11Molecular
identification
of
salmonella
typhimurium from chicken meat ,and human
byPCR.(2015).International conference on medical
genetics,cellular&molecular biology, pharmaceutical
and food sciences (GCMBPF-2015).Turkey .
12Association of glutathione S-transferase
(GSTM1,T1)gene polymorphisms with type 2
diabetes
mellitus (T2DM) in
the Iraqi
patients.(2015). Iraqi journal for Biotechnology .
13Extraction Volatile Olis from Mint Mentha
Piperita and Study the Cytotoxicity Effect in some
Cancer Cell Line . Iraqi Journal of Cancer and
Medical Genetics .

14Molecular Diagnosis of Lactobacillus
Microbiota in Some Healthy Iraqi Women .(2015).
Iraqi journal for Biotechnology .

15RAPID DETECTION OF ROPATHOGENIC
ESCHERICHIA COLI VIRULENCE FACTORS IN
IRAQI PATIENTS BY MULTIPLEX
POLYMERASE CHAIN REACTION .(2015).
World Journal of Pharmaceutical Research.
16MOLECULAR DETECTION OF ANTIBIOTIC
RESISTANCE GENE (MECA) IN STAPHYLOCOCCUS
EPIDERMIDIS LOCAL ISOLATES.(2016) .Intentional
journal of advance research .
17Rapid
Identification
of
pseudomonas
aeruginosa by Using Real Time PCR . (2016). Kufa
journal for veterinary medical Scinces .

 المؤتمرات وورش العمل-4
 مؤتمر محلي داخل العراق بصفة باحث ومستمع18 أ)اكثر من

