
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

       شذى حسين علي خضر :      ـم ـــــــــاالســ

  20/10/1964 : تاريخ الميـالد 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

      صيدلة /  كيمياء حياتية سريريةدكتوراه :      صــالتـخـص

  تدريسية  :    ه ــــــالوظيف

 استاذ    الدرجة العلمية :

           كلية الصيدلة / جامعة بغداد:      عنوان العمل

     52:        عدد البحوث المنشورة

 hshathah@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 30/6/1987 الصيدلة بغداد

 14/11/1994 صيدلة سريرية/الصيدلة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 7/1/2001 كيمياء حياتية سريرية /الصيدلة بغداد

    أخرى

 لىا -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 13/9/1988-12/9/1987 للوالدة ستشفى العلويةم-وزارة الصحة صيدالنية  1

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الجامعي .ثالثاً : التدريس  

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

 د االنلح-1988 بغداد كلية الصيدلة  1

 2002-2001 المستنصرية كلية الصيدلة الصناعية 2

 2008-2006 - كلية بغداد للصيدلة 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 1992-1988 كلية الصيدلة/جامعة بغداد صيدالنية 2

 1996-1994 كلية الصيدلة/جامعة بغداد مدرس مساعد 3

 2004-2001 كلية الصيدلة/جامعة بغداد مدرس 4

 2013 -2004 كلية الصيدلة/جامعة بغداد استاذ مساعد 5

 2008-2006 عة بغدادكلية الصيدلة/جام والنباتات الطبية رئيسة فرع العقاقير 6

 2011-2008 كلية الصيدلة/جامعة بغداد رئسية فرع العلوم المختبرية السريرية 7

 حد االنل-2013 كلية الصيدلة/جامعة بغداد استاذ 8

 حد االنل-2019 كلية الصيدلة/جامعة بغداد رئيسة لجنة الترقيات العلمية 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسه 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1996-1988 الكيمياء الحياتية العملي التحاليل المرضية 1

 2004-2001 الكيمياء الحياتية النظري التحاليل المرضية 2

 د االنلح-2004 الكيمياء السريرية التحاليل المرضية 3

 2016-2004 تدريب مختبرات التحاليل المرضية 4

 2019-2004 رالكيمياء الحياتية المتقدمة /دبلوم /ماجستي ختبرية السريريةالعلوم الم 5

 د االنلح-2004 المتقدمة/ دكتوراهسريرية الكيمياء ال العلوم المختبرية السريرية 6

 د االنلح-2004 االنزيمات / دكتوراه العلوم المختبرية السريرية 7

 لحد االن -2004 توراهبايوتكنولوجي/ دك العلوم المختبرية السريرية 8

 دكتوراه/تدريب مختبرات / دبلوم / ماجستير العلوم المختبرية السريرية 9

 

 د االنلح-2004

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Propylactic& Therapeutic effects of different 
doses of Melatonin in Lead –Induced 

Toxicity  in Rats. 

 

 دكتوراه /2007 العلوم المختبرية السريرية

2 A comparative Study of the Effect of 
Quercetin on the Clinical Picture & Some 
Biomarkers in patients with Rheumatoid 

Arthritis. 
 

 وراهدكت /2010 العلوم المختبرية السريرية

3 Effects Of Tadalafil On Some Biomarkers In 
Relation To Diabetic Nephropathy. 

 

 دكتوراه /2013 العلوم المختبرية السريرية

4 Lysyl oxidase .Hypoxia inducible 
Factoe-1,      in Bladder Cancer . 

 

 دكتوراه /2014 العلوم المختبرية السريرية

5 The Effect Of Prophylactic Inhibition Of 
Inducible Nitric Oxide Synthase By 
Aminoguanidineon Serum Levels Of Some 
Adipocytokines In Pristane-Induced 
Arthritisin Rats  

 

 دكتوراه/2015 العلوم المختبرية السريرية

6 Interactions between irisin , adiponectin and 
bone markers in obese and non-obese 
women with poly cystic ovary syndrome 

 
 

 /دكتوراه 2016 العلوم المختبرية السريرية

7 Analysis of CYP2D6 genotype in relation 
to liver toxicity due to tetrabenazin & 
alpha dihydrotetrabenazin plasma 
concentration in hyperkinetic movement 
disorders in Iraqi patients  

 

 دكتوراه/2019 الصيدلة السريرية



 

 

 

 

 

 

 

8 Bone morphogenetic proteins (BMP-2, 
BMP-7, and BMP-12) and chitotriosidase 
as novel markers in detection and staging 
of breast cancer in Iraqi women 

 

 دكتوراه/2019 العلوم المختبرية السريرية

9 Biological Basis for Cardiovascular 
Protective Effects of Simvastatin 
&Atrovastatin in Type 2 Diabetics with 
Dyslipidemia ,Beyoud the Cholesrerol 
Lowering Action. 

 

 ماجستير /2007 العلوم المختبرية السريرية

10 Mdulation of Some Cardiovasular Risk 
Markers induced by Cyclooxygenase-2 
Inhibitors by Vitamin E or Low Dose of 
Aspirin in Rheumatoid Arthritis or 

Osteoarthritis  Patients. 
 

 ماجستير/2008 العلوم المختبرية السريرية

11 Role of Ezitamibe in Combination with 
Statins ( Simvastatin&Atrovastatin ) in 
Controlling Dylipidimia . 

 

 ماجستير/2008 العلوم المختبرية السريرية

12 Effect of Cox-2 Inhibitors Selectivity on 
Some Cardiovascular Risk Markers in 
Hyperlipidemic&Normolipidemic Type 2 
Diabetics With Rheumatoid Arthitis . 

 

 ماجستير/2009 العلوم المختبرية السريرية

13 Anemia in Diabetic Patients without 
Microalbuminuria . 

 

 ماجستير/2009 العلوم المختبرية السريرية

14 The Benificial Role of Some Bone Markers 
in Evaluating Wmen with Osteoporosis 
under Different Therapeutic Regimens. 

 

 ماجستير/2010 العلوم المختبرية السريرية

15 Role of Erythropoietin in Development 
of Anemia in Diabetics . 

 

 ماجستير/2011 العلوم المختبرية السريرية

16 Some Biochemical & Inflammatory Markers 
in Diabetic Postmenopausal Women ; in 
Relation to insulin Resistance & Body Mass 
Index. 

 

 ماجستير/2012 العلوم المختبرية السريرية

17 Serum Total Adiponectin in Anemic& Non-
Anemic Patients with Type 2 Diabetes 
without Microalbuminuria . 

 

 ماجستير/2012 العلوم المختبرية السريرية

18 Serum Hepcidin Levels in Anemia of 
Chronic Kidney Disease Compared to Iron 
–Deficiency Anemia& It’s Correlation with 
Serum Levels of hs-CRP , Interleukin -6& 
Transferrin . 

 

 ماجستير/2012 العلوم المختبرية السريرية

19 Correlation between serum Adiponectin 
&Resistin with Measures of insulin 
resistance in non-diabetic obese subjects. 

 

 ماجستير/2013 العلوم المختبرية السريرية

20 Effects of Metformin treatment on serum 
Adiponectin level in relation to insulin 
resistance in women with poly cystic ovary 
syndrome. 

 

 ماجستير/2013 العلوم المختبرية السريرية

21 correlation between serum levels of insulin-
like  growth factor-1(igf-1) with estrogen and 

free testosterone levels in obese type 2 
diabetic women. 

 

 ماجستير/2013 العلوم المختبرية السريرية

22 The Role of insulin like growth 
factor IGF-1 in developing 
prostate disorders in type 2 
diabetic patients . 

 

 ماجستير/2014 العلوم المختبرية السريرية

23 The Effects Of PDE-5 Inhibitors On Blood 

Homeostasis In Relation To Type & Duration 

Of Therapy  

 

 ماجستير/2015 العلوم المختبرية السريرية

24 Adiponectin to leptin ratio as a marker 
for insulin resistance in PCOS 

 

 ماجستير/2016 العلوم المختبرية السريرية

25 Role of aldosterone and the potential 
impact of Osteoprotergin and Fibroblast 
Growth        Factor-23 on the 
pathophysiology of Cardiovascular 
Events in CKD Patients 

 

 ماجستير2017 العلوم المختبرية السريرية

26 Impact of Serum Undercaboxylated 
Osteocalcin &FGF-23 levels on Carotid 
Artery Calcification Among Type2 
Diabetics  

 ماجستير/2018 العلوم المختبرية السريرية

27 Serum Aldosterone Levels in Patients 
With Diabetic Nephropathy in Relation 
To Vascular Calcification 

 

 ماجستير/2018 العلوم المختبرية السريرية

28 Impact of Age at Starting Cysteamine 
Therapy on Serum Chitotriosidase in 

Cystinotic Iraqi Children  
 

 ماجستير/2019 الصيدلة السريرية

29 Effect of Vitamin E on Bleeding 
Homeostasis Process. 

 

 / دبلوم 2006 وم المختبرية السريريةالعل

30      Effects of Cigarette Smoking on 
Serum Lipid Profile دبلوم 2006 العلوم المختبرية السريرية / 



 

 

 

 

 

 

 

31 Association of HbAIC Values with poor 
control of Diabetes Mellitus in Elderly 
Patients.  

 

 دبلوم /2011 العلوم المختبرية السريرية

32 Effect of aspirin & clopidogril on HbAIC 
in diabetics 

 

 دبلوم /2015 العلوم المختبرية السريرية

33 Role of aldosterone and the potential impact 

of Osteoprotergin and Fibroblast Growth       

 Factor-23 on the pathophysiology of 

Cardiovascular Events in CKD Patients 

 

 ماجستير/2018 العلوم المختبرية السريرية

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث بغداد  1994 الصيادلة المؤتمر العلمي لنقابة 1

 داء السكري والغدد المؤتمر الدولي حول 2

 الصم

 بحت بغداد 2000

 بحث بغداد  2002 المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة 3

 بحث/ لجنة  تحضيريىتحضيرية بغداد 2009 المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة 4

 اللجنة التحضيرية بغداد  2011 المؤتمر الماسي لكلية الصيدلة 5

 رئيس جلسة علمية دادبغ 2013 المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة 6

 رئيس اللجنة التحضيرية بغداد HbA1C 2010ندوة الفرع عن  7

 رئيس جلسة علمية بغداد 2014 ندوة الفرع عن السل الرئوي في العراق 8

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

ات مختبرات المستشفي ياالشراف الميداني على تدريب الطلبة ف االشراف على بحوث مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الخامسة

 لجنة وضع معايير الكتب المنهجية عضو لجنة تحرير المجلة العراقية للعلوم الصيدالنية التعليمية

  عضو لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه
  اهركتوعضو لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا / الدبلوم والماجستير والد

  رئيسة لجنة الترقيات العلمية/كلية الصيدلة

 

  

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

  عضو لجنة السكري / كلية الطب الجامعة المستنصرية    

     

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة ةالجهة المانح

 2014 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و قدم لمدة شهركتاب شكر  1

 2011 العلمي السيد وزير التعليم العالي والبحث كتاب شكر 2

 2013 السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  كتاب شكر 3

 2011 السيد مدير عام دائرة مدينة الطب كتاب شكر 4

 2013 السيد نقيب الصيادلة كتاب شكر 5

 2014-2011 7السيد عميد الكلية / عدد  كتاب شكر 6

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2010حدثت  2004 سةلخامملزمة التدريب العملي في مختبرات المستشفيات التعليمية للمرحلة ا 1

2   

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 ة االنكليزيةاللغ             

            


