
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

        اسيل اسماعيل ابراهيم:     ـم ـــــــــاالســ

  3/10/1976: تاريخ الميـالد 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 احياء مجهرية:             صــالتـخـص

 مدرس:       ه ــــــالوظيف

 دكتوراه      الدرجة العلمية :

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة جة العلميةالدر

 بكالوريوس

 

 1998 العلوم المستنصرية

 2006 العلوم بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2014 العلوم بغداد

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

د/ جامعة بغدا /والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي خارجي محاضر 1

 .كلية الصيدلة

. 

1998-2002 

د/ جامعة بغدا /والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي معيدة 2

 .كلية الصيدلة

. 

2002-2003 

د/ جامعة بغدا /والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي مدرس مساعد 3

 .كلية الصيدلة

. 

 

2006-2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 ىال -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2020-1998 جامعة بغداد كلية الصيدلة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 ريسها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتد 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

د/ جامعة بغدا /والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي مدرس 4

 .كلية الصيدلة

. 

2014-2020 

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

السريرية/ فرع العلوم المختبرية  1

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد.

البايولوجي العملي + الهستولوجي العملي+ 

 الباثولوجي العملي

1998-2002 

 /فرع العلوم المختبرية السريرية 2

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد.

الهستولوجي  العملي+  النظري و البايولوجي

 النظري والعملي

2006-2009 

 /فرع العلوم المختبرية السريرية 3

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد.

 2016-2014 المايكروبايولوجي النظري

 /فرع العلوم المختبرية السريرية 4

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد.

 2016-2014 طلبة الدبلوم 

فرع العلوم المختبرية السريرية/  5

 صيدلة/جامعة بغداد.كلية ال

 2018-2016 البايولوجي النظري

فرع العلوم المختبرية السريرية/  6

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد.

 2019-2018 طلبة الماجستير

فرع العلوم المختبرية السريرية/  7

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد.

طلبة الماجستير/ تشخيص االحياء المجهرية. 

لي+  الهستولوجي البايولوجي النظري و العم

 النظري 

2019-2020 

فرع العلوم المختبرية السريرية/  8

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد.

طلبة الدبلوم/تشخيص االحياء المجهرية. 

 +  الهستولوجي النظريالبايولوجي النظري 

2020-2021 

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    



 

 

 

 

 

 

 

4    

5    

6    

7    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

ــالسن عنوان ال ت

 ة 

نوع  هامكان أنعقاد

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 القاءمشاركة+ اد/ جامعة بغد كلية العلوم 2009 لكلية العلومالمؤتمر العلمي الثالث  1

االغذية المحورة وراثيا ندوة عن  2

 ..... فوائدها ومخاطرها

/  مركز بحوث التقنيات االحيائية 2013

 جامعة النهرين

 مشاركة

3 Tuberculosis in Iraq  ندوة

 عن 

 مشاركة+القاء كلية الصيدلة/جامعة بغداد 2014

المؤتمر العلمي الدولي الثالث  4

هندسة المنعقد في معهد ال

 الوراثية/جامعة بغداد

معهد الهندسة الوراثية/جامعة  2017

 بغداد

 ديريةشهادة تق

قسم علوم الحياة/كلية العلوم /  2018 ندوة عن الحياة تحت اقدامنا 5

 جامعة بغداد

 مشاركة

 مشاركة كلية الطب/جامعة بغداد 2018 المؤتمر الدولي لكلية الطب 6

وم المؤتمر الدولي الثالث للعل 7

 الجنائية والطب العدلي في العراق

مركز الدنا العدلي للبحث  2018

 والتدريب

 مشاركة

 كلية الصيدلة /جامعة بغداد 2018 ندوة فرع العقاقير  8

Preparative of HPLC 

 مشاركة

المكمالت الغذائية مالها  2018 ندوة علمية  9

ماعليها/فرع العقاقير/كلية 

 الصيدلة/جامعة بغداد

 مشاركة



 

 

 

 

 

 

 

العلوم الجنائية والطب  2018 المؤتمر الدولي الثالث 10

 مركز الدنا/النهرين/العدلي

 مشاركة

 مشاركة كلي الطب /جامعة بغداد 2018 مؤتمر الدولي 11

 شهادة تقديرية كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2019 المعرض العلمي االول 12

االرشاد النفسي/كلية  2019 ندوة 13

 عة بغدادالصيدلة/جام

 مشاركة

 مشاركة كلية الطب/بغداد 2019 مؤتمر طلبة الدراسات العليا 14

المؤتمر العلمي الثاني والدولي  15

االول للبحوث التطبيقية وبراءات 

 االختراع

الجامعة التقنية الوسطى/ كلية  2019

 التقنيات الصحية والطبية/بغداد

 مشاركة

     

 

 . رى االخسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

االخطاء الشائعة محاضرة د.علي عزيز عن 

المضادات الحيوية في المجتمع  في استخدام

 كلية الصيدلة/جامعة بغداد/العراقي

Real time PCR  دورة عن  /

Biotechnology Research 

Center/2013 / جامعة النهرين   

فرع / preparative HPLCورشة عمل عن 

قاقير والنباتات الطبية/كلية الع

 2019/الصيدلة/بغداد

/كلية  Bacterial vaccineدورة عن 

 2018التقنيات االحيائية/جامعة بغداد/

زراعة االنسجة وتطبيقاتها دورة عن 

 2019/العلمية/كلية الصيدلة/بغداد

دورة عن سالمة اللغة العربية/مركز 

 2018التعليم المستمر/جامعة بغداد/

المكمالت الغذائية مالها ية عن ندوة علم

جامعة ماعليها/فرع العقاقير/كلية الصيدلة/

 2018/بغداد

 principle ofدورة تدريبية عن 

immunohistochemistry/  شركة

 2018وهج الدنا/ 

دورة عن التعليم االلكتروني/كلية 

 2019الصيدلة/جامعة بغداد/

مركز ابن سينا / دورة الصفوف التعليمية

 2019جامعة بغداد//االلكترونيللتعليم 

 مركز التعليم المستمر/ كلية/ TOTدورة اعداد مدربين 

 2019الصيدلة/جامعة بغداد/
مركز بحوث ومتحف الى  زيارة ميدانية

 2019جامعة بغداد//التاريخ الطبيعي



 

 

 

 

 

 

 

  SPSSدورة مبادئ االحصاء الحيوي باستخدام نظام 

 2020جامعة بغداد//كلية الصيدلة/وحدة التعليم المستمر
Application of next generation  

sequencing technology  دورة//مركز/

  2019/الدنا/جامعة النهرين

لس ندوة دولية عبر اإلنترنت للتعليم الصيدلي وشهادة مج

د / غدااالعتماد للتعليم الصيدلي / كلية الصيدلة / جامعة ب

2020 

/مركز  PCRمبادئ وتطبيقات دورة عن 

 2019/النهرينجامعة الدنا/

 applying the molecularورشة الكترونية )

modeling tools for tachling COVID-19)/  كلية

 2020الصيدلة / جامعة بغداد / 

كتابة البحث والنشر ورشة عمل عن 

 2019/العلمي/بغداد

سالمة اللغة العربية/مركز التعليم دورة عن  

 2018/المستمر/جامعة بغداد

دورة الصفوف التعليمية/مركز ابن سينا  

 2019للتعليم االلكتروني/جامعة بغداد/ 

 chemical and دورة تدريبية عن 

biological safety and security 

training/  مدعم من قبلU.S. 

chemical security program/ كلية

 2019/.الطب البيطري

ل ورشةااللكترونية )كيفية انشاء وادارة وتفعي 

الصفوف االلكترونية( /مركزابن سينا للتعليم 

 2020االلكتروني/جامعة بغداد/ 

( اعداد االختبارات االلكترونيةورشةااللكترونية ) 

مركزابن سينا للتعليم االلكتروني/جامعة بغداد/ /

2020 

ية انشاء وادارة الصفوف االلكترونورشةااللكترونية ) 

عة االلكتروني/جام( /مركزابن سينا للتعليم وتفعيلها

 2020بغداد/ 

التدريب على االختبارات ورشةااللكترونية ) 

 وحدة التعليم( /االلكترونية في المنصة التعليمية

ة امعجابن الهيثم//المستمر كلية التربية للعلوم الصرفه

 2020بغداد/ 
دورة الكترونية )الوقاية من العدوى ومكافحتها  

(/ الكلية التقنيات 19-لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 2020الصحية والطبية/كوفة/المعهد التقني/نجف/



 

 

 

 

 

 

 

ورشة الكترونية )طرق الفحوصات المختبرية  

تعليم االلكتروني/كلية (/ وحدة ال19-لكوفيد

 2020العلوم/جامعة القادسية/

( الفيديوية المحاضراتورشةااللكترونية )اعداد  

عة بغداد/ مركزابن سينا للتعليم االلكتروني/جام/

2020 

 PHYLOGENETIC TREEورشة الكترونية ) 

USING MEGA SOFTWARE) / جامعة

 2020الموصل/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء الحيوية/

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الشحمي في امراضية جرثومة  دور عديد السكريد 1

Helicobacter pylori  المعزولة من المرضى

 .المصابين بقرحة االثنى عشري

المجلة العراقية للعلوم/ كلية 

 العلوم/ جامعة بغداد

2009 

 Helicobacterدراسة ظهور اصابات جرثومة  2

pylori .بطرق تشخيصية مختلفة 

المجلة العراقية للعلوم 

الصيدلة كلية  /الصيدالنية

 جامعة بغداد/

2010 

 لالتصيغ والدراسة الثباتية للكبسوالت المجهرية  3

Lactobacillus acidophilus  

مجلة مركز بحوث التقنيات 

 جامعة النهرين/االحيائية 

2011 

ي فنقص النسبة المئوية لخاليا القاتالت الطبيعية  4

 مرضى سرطان الرئة .

المجلة العراقية للعلوم/ كلية 

 علوم/ جامعة بغدادال

2014 

5 DNA damage in lung cancer patients 

and control Iraqi subjects using 

ELISA technique 

International Journal 

of Biological and 

Pharmaceutical 

Research 

2014 

6 Interlukin-6 level alteration in non-

infectious allergic asthmatic, allergic 

permanent coughing patient and 

healthy control in Baghdad city. 

International Journal 

of Biological and 

Pharmaceutical 

Research 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

7 Study the pathologic effect of 

Staphylococcus aureus post infection 

in rabbits. 

/جامعة  جامعة البصرة مجلة

 البصرة

2018 

8 Interleukin-2 level in women with 

non-infectious recurrent abortion and 

healthy pregnant and non-pregnant 

women in Iraq using ELIZA 

technique.  

International Journal 

of Biological and 

Pharmaceutical 

Research 

2019 

9 Seroprevalence of HTLV-type-1 and 

type-2 among blood donors in some 

Iraqi provinces. 

Forensic Medicine & 

Toxicology 

2020 

10 Seroprevalence of syphilis among 

Iraq’s blood donors and their relation 

with blood group and Rh factor. 

Forensic Medicine & 

Toxicology 

2020 

11 Caseinase production and media 

optimization from Bacillus subtilis 

REVISTA  DE  

CHIMIE 

2020 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     2017+2008عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الخامسة لسنة 

     عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الخامسة لسنة

2018+20202019+ 

    / 2020لجنة امتحانية 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2003 كلية الصيدلة/جامعة بغداد لمساهمتي في دعم الكلية 1



 

 

 

 

 

 

 

 2004 كلية الصيدلة/جامعة بغداد لتعاوني في انجاح خطة الطوارئ 2

قديرا للجهود المبذولة للعمل في ت 3

 اللجنة االمتحانية.

 2008 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

تقديرا للجهود المبذولة للعمل في  4

 اللجنة االمتحانية.

 2008 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

تقديرا للجهود المبذولة للعمل في  5

 اللجنة االمتحانية.

 2008 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

ا للجهود المبذولة في ترتيب تقدير 6

 وصيانة المختبرات.

 2009 كلية الصيدلة/جامعة بغداد

لتثمين الجهد العلمي المتميزلنشر  7

 IJBPRبحث في المجلة العلمية 

 2014 رئاسة جامعة بغداد

 2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  8

المجلة العراقية للعلوم  شكر وتقدير 

 الصيدالنية

2020 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادى 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

             اللغة االنكليزية 

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


