السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :أيمان سعدي صالح

الصورة

تاريخ الميـالد 1960 :
الديـــــــــــانة  :مسلمه
التـخـصــص

 :دكتوراه كيمياء حياتيه سريرية

الوظيفــــــه

 :تدريسية في كلية ألصيدلة  /جامعة بغداد

الدرجة العلمية :استاذ مساعد
عنوان العمل  :كلية ألصيدلة /جامعة بغداد
هاتف العمل  :ال يوجد
البريد إاللكتروني dr.emansaadi @ yahoo .com:
iyman.abd@copharm.uobaghdad.edu.iq

dr.emansaadi@gmail.com

Or

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

الصيدلة

1982

الماجستير

بغداد

الصيدلة

1989

الدكتوراه

بغداد

الطب

2008

أخرى

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

معيدة (بكالوريوس)

كلية الصيدلة /جامعة بغداد

1987-1982

2

مدرس مساعد (ماجستير)

كلية الصيدلة /جامعة بغداد

2005-1989

3

مدرس (دكتوراه)

كلية الصيدلة /جامعة بغداد

2011- 2008

4

مقررة فرع العلوم المختبرية السريرية

=====

2011

5

رئيسة فرع العلوم المختبرية السريرية

=====

2014 -2011

6

معاون العميد للشؤون االداريه

========

2018-2015

7

رئيسة فرع العلوم المختبرية السريرية

=====

من 2018الى حد االن

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

ماجستير /كلية الصيدلة

بغداد

2005-1990

2

دكتوراه /كلية الصيدلة

بغداد

 2009ولحد اآلن

3

كلية بغداد للعلوم الطبية والصيدلة

نقابة الصيادلة

2010-2009

4

قسم الصيدله

كلية الرافدين الجامعه

2017-2015

5
6

قسم الصيدله
قسم الصيدله

كلية اوروك الجامعه
كلية االسراء الجامعه

2016
2018

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

كيمياء حياتيه /ألمرحله ألثالثه (عملي)

2005-1990

1

العلوم ألمختبريه ألسريريه

2

تحاليل مرضيه سريريه /المرحلة ألخامسة

2005-1990

3

(عملي)عملي و نظري في مختبرات وزارة
تدريب

2005-1990

الصحة لطالب المرحلة الخامسة
4

علم األحياء البشري -أنسجه و تشريح

2010-2009

5

(نظري)حياتيه ا /اا (نظري)
كيمياء

2017-2009

(نظري)

6

صحة عامه

7

تدريب المختبرات (نظري وعملي)

 2009لحد االن

8

طلبة الدراسات العليا

9
10

=====
=====

كيمياء حياتية متقدمة للدبلوم والماجستير
تدريب مختبرات متقدم و special
problem
كيمياء سريريه متقدمة للدبلوم والماجستير
علم الدم لطلبة الدبلوم العالي

2017-2010

2014-2010
2014-2012

11

=====

تدريب المختبرات (نظري وعملي) متقدم

2017-2012

12

دراسات اولية

13
14

كيمياء سريرية م 5
طلبة دراسات عليا دكتوراه

االشراف على مشاريع التخرج للمرحله
الخامسه
كيمياء سريرية م 5
كيمياء سريرية متقدمه III,IV
تدريب مختبرات متقدم و special
problem

-2012ولحد االن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:

2012-2009

 2018ولحد االن
2020

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

القســـم

1

تحديد مخاطر االصابة باألمراض القلبية الوعائية في
المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتودي
الفعال الذين يتعالجون بالميثوتتركسات واالتانيرسيبت
بالطرق التقليدية وغير التقليدية :دراسة مقارنة

العلوم المختبرية السريرية  /ماجستير

2012

2

التأثير المفيد للبروبيوتيك على العقم عند الرجال
الذين يعيشون في كربالء
تقييم عقار البورتيزوميب المستخدم لعالج المرضى
العراقيين المصابين باختالل نخاع العظم نوع النقوي
المتعدد

العلوم المختبرية السريرية  /دبلوم

2014

الصيدلة السريرية /دبلوم

2015

4

تقييم فتويين أ بوتيين وبعض العالمات الحيوية
االلتهابية في المرضى المصابين بقصور الشرايين
التاجيه

العلوم المختبرية السريرية /ماجستير

2015

العلوم المختبرية السريرية /ماجستير

2015

3

5

دور األديبونكتين والليبتين عند مرضى سرطان
الثدي المصاحب للسمنة في عينة من النساء

العراقيات

6

فيتامين د واالجهاد التأكسدي عند النساء البدينات
العراقيات المصابات بألم الليف العضلي

7

دراسة مقارنة لبعض العالمات البايولوجية
لمرض التهاب الفقار المقسط عند الذكور

8

مقارنة بين اثنين من العوامل البايولوجيه
انفلكسيماب واتانرسبت على نشاط المرض
لمرضى التهاب المفاصل الرثوي
قياس مستوى  25هيدروكسي كوكاليسفرول
عند مرضى تصلب األعصاب المتعدد ودراسة
تأثيره على مخرجات فعالية المرض
قياس الرسستين  ،الفتوين اي وبعض
السيتوكينات في مصل المرضى العراقيين
المصابين باعتالل نخاع العظم النقوي المتعدد
تقييم النتائج السريرية لثالثة نظم عالجية لعالج
عينة من مرضى الربو الدائمين العراقيين
قياس مستوى سي دي  200ومستقبلها في
مصل لعينه من النساء المريضات بسرطان
الثدي كمعلمين للتشخيص والمتابعه
أالخطاء الدوائيه بين شريحة االطفال  :دراسة
تحليليه بأثر رجعي مسمد من البيانات االبعه
للممركز العراقي لليقظه الدوائيه.

9
10
11
12
13

العلوم المختبرية السريرية /ماجستير

2016

العلوم المختبرية السريرية  /دبلوم

2016

الصيدلة السريرية /دبلوم

2017

الصيدلة السريرية /ماجستير

2019

العلوم المختبرية السريرية  /دكتوراه

2020

الصيدلة السريرية /دكتوراه

2020

العلوم المختبرية السريرية /ماجستير

2020

الصيدلة السريرية /ماجستير

طور تسليم الرسالة2020-

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

السنــة

العنوان

نوع المشاركة

مكان أنعقادها

1

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الصيدالنية

1989

كلية الصيدلة  -بغداد

بحث

2

المؤتمر العلمي السابع للعلوم الصيدالنية

2008

كلية الصيدلة  -بغداد

بحث

3
4
5

7

( بحث  /بوستر

المؤتمر العلمي الثامن للعلوم الصيدالنية

2011-2010

كلية الصيدلة  -بغداد

مشاركة

مؤتمر دفات

2012-2011

دبي

=

الشارقة

=
بحث
مشاركة

=

مؤتمرجمعية األطباء العراقيين

=

مؤتمر الجامعة المستنصرية /كلية العلوم

2011

بغداد

ندوات فروع كلية الصيدلة/جامعة بغداد

2016 -2009

بغداد

والجامعة المستنصرية .وكلية بغداد
للصيدلة
ندوة تحديث مناهج الدراسات األولية

2013

كلية الصيدلة /جامعة بابل

مشاركة

المؤتمرات الطبية التابعة لوزارة الصحة

2016 -2009

قاعة درب الموسوي /بغداد

مشاركة

10

دورة تطوير الكوادر القيادية

2015/8 /27-23

مركز البحوث النفسيه العدد

مشاركة

11

دورة كيفة ملئ استمارة التسجيل

2018/7/3

 715في 2015-8-27
مركز الحاسبة

مشاركة

8
9

االلكترونية/مركز التعليم

في Google Scholar

13

دورة تطبيقات جهاز االليزا

2019/4/30-20

مركز
الحاسبة  2127في -5
المستمر العدد
االلكترونية/مركز التعليم
-7
2018العدد  2127في -5
المستمر
2018-7
مركز بحوث السوق وحماية

14

ELISA
دورة تطبيقات جهاز االمتصاص

2018/6/ 28-24

المستهلك العدد  1745في
2019السوق وحماية
مركز-4بحوث
-16

12

دورة شبكة Research Gate

3/7/2018

للتواصل العلمي االكاديمي والبحثي

الذري atomic absorption

مشاركة

مشاركة
مشاركة

المستهلك العدد 968في
2018/6/28

15

دورة الفيتامينات وتأثيرها في

2019-3-19

مركز التعليم المستمر

مشاركة

الصحة العامة
16

دورة زراعة االنسجة وتطبيقاتها
العلمية

2019/4/ 28-27

كلية الصيدلة /جامعة بغداد

مشاركة

حضور)

17

اعداد المدربين

 20ساعة و2

كلية الصيدلة-جامعة بغداد

CEUs

وحسب كتاب مركز التعليم

=

المستمر بعدد  5335في
2019/12/31

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
األشراف على مشاريع التخرج
األشراف على مشاريع تدريب المختبرات

خارج الكلية
دورة التأهيل التربوي في كلية التمريض/
1995
دورة كفاءة الحاسوب في الجامعة
ألمستنصريه2004/

المشاركة في ألقاء الحلقات الدراسية ألخاصة
بالفرع
المشاركة في الندوات العلمية  /يوم الكلية /
فرع العلوم ألمختبريه ألسريريه
رئيسة اللجنه االمتحانيه

الدورة األولى والثانية للجودة /جامعة بغداد
2010-2009/
ندوة عن أنفلونزا ألخنازير /كلية اآلداب
2009/
دورة الترقيات العلمية في جامعة بغداد
2012/

رئيسة لجنة مشاريع التخرج

دورة التخطيط االستتراتيجي لمجلس
الوزراء2012/

رئيسة عدة لجان خاصه باالبنيه والبنى التحتيه
رئيسة عدة لجان تحقيقيه
عضوه في لجنة امتحان التوأمه مع كلية بغداد
االهليه والرافدين الجامعه
تقييم البحوث العلمية مجلة الكلية
تقييم اطاريح دكتوراه
تقييم رسائل ماجستير

لثالث سنوات متتالية
مقرر ورئيس لجنه
2015-2014
امتحانية
2016-2015
2017-2016
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي /الدائرة القانونية
عضو لجنة وزارية -لجنة
واالدارية ذي العدد
الخبراء
ق 559/5/7/في
2018/2/6
عضو لجنه فرعية للجنة
العليا لتطوير وتحديث
جهاز االشراف والتقويم
لكليات
المناهج الحكومية
العلمي ذي العددج ع /م
الصيدلة في العراق /لجنة ه 2712/في 2019/9/25
وزارية
رئيسة لجنة تدريب
الطالب المرحلة الخامسة
في مختبرات مستشفيات
وزارة الصحة ( العمل في
المستشفيات)
عضو لجنة استحداث
دراسة الماجستير في
تخصص الكيمياء
االمر الوزاري  1047في
العلوم
السريرية /فرع
 2016/3/22دائرة البحث
المختبرية السريرية /كلية والتطوير
الصيدلة /الجامعه
المستنصرية -وزارية
المساهمه بتدريس الكورس المكثف للمرقنه قيودهم،
عضو لجنة معادلة الشهاده

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
أسم البحث

ت
1

تأثير حبوب منع الحمل على نسب الدهون في النساء العراقيات

2

تأثير حبوب منع الحمل على مستويات البروتين والدهون عند النساء

محل النشر
المجلة العراقية للعلوم

السنة
1993

ألصيدالنيه
المجلة الطبية األسكندنافيه

1989

العراقيات المصابات بداء القطط
3

تأثير حبوب الكلوراكوين على األنترلوكينات في مرضى الفصال
العظمي

مجلة ألمستنصريه للعلوم
الصيدالنية

فاعلية الكلوراكوين على البروتين الفعال نوع(سي) ومعدل ترسيب

مجلة ألمستنصريه للعلوم

الكريات الحمراء في مرضى الفصال العظمي .

الصيدالنية

5

قياس نسب الدهون في المرضى المصابين بحمى التيفوئيد

مجلة ألمستنصريه للعلوم

6
6

قياس تركيز انترلوكين ستة وثمانية والبروتين التفاعلي نوع سي
دور الكلوراكوين في قياس مستويات البروتينات ألتفاعليه ألموجبه

4

7

2008

الصيدالنية
مجلة العلوم الطبية المتقدمة

لمرضى حمى التيفوئيد
عند مرضى ألفصال ألعظمي للركبة

الماليزية

دراسة مستويات بعض العوامل المناعية والحياتية للمرضى

مجلة كربالء للعلوم الصيدالنية

2008

2010
2012
2009
2013

المصابين بتضخم البروستات الحميد وأألعراض المالزمة للجزء
األسفل من القناة البولية
تحديد مخاطر االصابة باألمراض القلبية الوعائية في المرضى

المجلة الهندية العالمية للعلوم

المصابين بالتهاب المفاصل الروماتودي الفعال

الحياتية والتقنيات األحيائية

دراسة تركيز النحاس والزنك البروتين الكلي في مصل مرضى

المجلة العالمية الهندية للعلوم

تضخم البروستات الحميد عند المدخنين

والطبيعة

11

قياس عامل الرومايتودي لمرضى الفصال العظمي للركبة

المجلة العراقية للعلوم

2011

12

دراسة مستويات البروتينات الموجبة في مصل المرضى للفصال

الصيدالنية= =
====

2009

8

9

العظمي

2013

2012

13

تقييم مستوى فتوين أ البروتين والعالامات االلتهابيه.البروتين

American Journal of

14

التفاعلي سي عالي الدقه ,عامل تنخر الورم الفا وجزيئة االلتصاق
دور االديبونكتين واللبتين في مرضى سرطان الثدي المصاحب
داخل الخاليا  1-في المرضى المصابين قصور الشرايين التاجيه
للسمنه

Pharmacological Sciences,
American Journal of

2014
2014

Pharmacological Sciences,

15

فيتامين د واالجهاد التأكسدي عند النساء البدينات العراقيات المصابات
بألم الليف العضلي

International Journal of
Research and
Development in
Pharmacy and Life
Sciences

2016

16

تقييم الفتوين أ في النساء العراقيات البدينات وغير البدينات المصابات بالم

Bulletin of Pharmaceutical
and Medical Sciences
)(BOPAMS

2017

الليف العضلي

Indian Journal of Forensic
Medicine & Toxicology

17

تحديد تأثير العالج بفيتامين د في مرضى التصلب
المتعدد وعالقته بنشاط المرض
تاثيرالجرعات المتدرجة من الزنك سلفيت على
مستوى إنزيم Caspase-3
لموت الخاليا المبرمج وعضلة القلب الناجم عن
السمية القلبية لعقار المايتوزانترون في الجرذان

18

19

20

تأثير فرط نشاط الغدة الدرقية على المؤشرات
البيوكيميائية لعملية التمثيل الغذائي للعظام
مستويات الفيريتين في المصل للمرضى العراقيين
المصابين بالتهاب الغدة الدرقيه نوع هاشيميتو

Journal of Global Pharma
Technology

Journal of Clinical and
Diagnostic Research

Indian Journal of Public
Health Research
&Development

االوستيوكالسين كمؤشر حيوي لتقدير العقم للمرضى

International Journal of
Drug Delivery Technology

تقييييييم بعييييض السيييييتوكينات االلتهابييييية والهيموغلييييوبين السييييكري

Indian Journal of Forensic
Medicine & Toxicology,

21

22

2019

العراقيين
فيييي ميييرض السيييكري مييين النيييوع  2غيييير المنضيييبط ميييع اعيييتالل

2019

2019

2019

2020

2020

الكلية
23

تقييم بعض المؤشرات الحيوية في مصل متالزمة األلم
العضلي الليفي في النساء قبل وبعد انقطاع الطمث فيما يتعلق
بالسمنة

2019

المجلة العراقية للعلوم
الصيدالنيه

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 عضو نقابة الصيادلة العراقية
 عضو مجلس الكلية
 الجمعية الصيدالنية العراقية
 عضو هيئة استشارية المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
شهادة مشاركه تقديريه

السنة

الجهة المانحة
كلية الصيدلة

2008

جامعة بغداد

2010-2009

كتب شكر وتقدير في اللجان ألمشاركه

كلية الصيدلة

شهادات مشاركة بالمؤتمرات والندوات

كلية الصيدلة /بغداد /المستنصرية /وزارة الصحة

2005عدد1و2009عدد2
و 2010عدد2
عدد  2في كل سنه ولحد االن
2013-2009.

شهادات مشاركة بالمؤتمرات والندوات

وزارة الصحة/دبي

2012-2011

شهادات مشاركة بالمؤتمرات والندوات

جمعية األطباء /الشارقة

=========

شهادة مشاركه تقديريه

التقدير

شهادات مشاركة بالمؤتمرات والندوات

الى 2019

شهادات مشاركة بالمؤتمرات االلكترونية

2020

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

1

ال يوجد

ثاني عشر :اللغــات .
 العربية

سنة النشر

 أالنكليزية

