
 

 السيرة الذاتية

 

 االسم الكامل : بيداء حسين مطلك فرحان القره غولي

 الشهادة : الدكتوراه

 استاذ مساعداللقب العلمي:  

 االختصاص العام : علوم حياة / علم الحيوان 

 االختصاص الدقيق : االنسجة والزراعة النسجية 

بغداد للعلوم الصرفة / ابن الهيثم / جامعةمكان العمل : تدريسية في قسم علوم الحياة/ كلية التربية   

  المناصب االدارية : مدير تسجيل كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم )حالياً( 

 الحالة االجتماعية : متزوجة

  eng.ammar_ak@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 الشهادات :

 كلية التربية / ابن الهيثم / جامعة بغداد     بكالوريوس علوم/       1992     

 ماجستيرعلوم  / كلية التربية / ابن الهيثم / جامعة بغداد               1999   

 دكتوراه في الزراعة النسجية / كلية التربية / ابن الهيثم / جامعة بغداد               2008

 االلقاب العلمية: 

                                  1992ريخ الحصول على لقب بكالوريوس علوم في تأ

1999تأريخ الحصول على لقب المدرس المساعد :   

2008تأريخ الحصول على لقب مدرس :    

2011تأريخ الحصول على لقب استاذ مساعد :  

 

 

mailto:eng.ammar_ak@yahoo.com


 

 المواضيع التي قام بتدريسها:

 الدراسات االولية:

* االنسجة / نظري  وعملي                  

* االجنة / نظري وعملي                  

 الدراسات العليا:

*اسس التقنيات النسجية              

* علم النسج الوظيفي             

            *      طرائق البحث العلمي  

                     

 

 االشراف على الدراسات العليا :       اربعة طلبة ماجستير 

طالب دكتوراه واحد                                                    

 االنشطة العلمية: 

                          *  شاركت في مناقشة العديد من الخطط البحثية والحلقات العلمية والسمينار  لطلبة   

الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه                         

* شاركت في عدد كبير من مناقشات رسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة    

بغداد والجامعات العراقية االخرى في بغداد والمحافظات                

فظات االخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في بغداد والمحا *  

امعات *المشاركة في الندوات العلمية والدورات التدريبية و ورش العمل التي اقيمت في جامعة بغداد والج

 العراقية االخرى   

ة العلمية , * عضو في العديد من اللجان العلمية والثقافية في قسم علوم الحياة ) اللجان االمتحانية , اللجن

  يم االداء , لجان التصنيف الوطني (اللجنة الثقافية , لجان تقي

 * عضو في جمعية النهرين للعلماء العراقيين .



 * عضو في جمعية االكاديميين العرب.

 * عضو في هيئة تحرير مجلة العلوم الصرفة / اتحاد االكاديميين العرب

 المعتمدة العالمية بحث منشور في مجالت محلية وبعض المجالت    17البحوث المنجزة :

 

 



 

 

تاريخ 

 النشر

جهة  العدد

االصدا

 ر

منشور او غير  اسم المجلة

 منشور

تسلسل  عنوان البحث نوع البحث

 التدريسي

 تسلسل

 البحث

0200 وث ديالى للبحمجلة ديالى (8) 1 

يةوالتربو ةالعلمي  

 Clemmysدراسة تشريحية ونسجية للسان سلحفاة المياه العذبة  اكاديمي منشور

caspica caspica 

1 1 

 تكريت مجلة  تكريت (4)7 2001

 للعلوم الصرفة 

الوصف المظهري والتركيب النسجي للكبد والبنكرياس في سلحفاة المياه  اكاديمي منشور

 Clemmys caspica caspicaالعذبة 

2 2 

مجلة ابن الهيثم  بغداد (4)14 2001

للعلوم الصرفة 

ةوالتطبيقي  

 Clemmysالتركيب النسجي للقناة الهضمية في سلحفاة المياه العذبة  اكاديمي منشور

caspica caspica 

3 3 

2008 12 

(Specia

l issue) 

 .Zanco J. Med اربيل

Sci. 

 In vitro study of umbilical cord blood – derived اكاديمي منشور

mesenchymal stem cells and their neurogenic 

differentiation 

2 4 

 In vitro study of umbilical cord blood –derived اكاديمي منشور .J.Duhok Uni دهوك (1)12 2009

hematopoietic stem cells and their neurogenic 

differentiation 

 

1 5 

 .Duhok Med دهوك (2) 6 2012

J. 

 An efficient method for isolation , characterization and اكاديمي منشور

immunophenotypic analysis of human umbilical cord 

blood derived mesenchymal stem cells  

 

2 6 

مجلة ابن الهيثم  بغداد (4)22 2009

للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

 Morphological and growth properties of albino rat bone اكاديمي منشور

marrow stromal cells in vitro 

2 7 

مجلة ابن الهيثم  بغداد  (1)23 2010

للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

 , An experimental study of collection , separation اكاديمي منشور

enumeration and cryopreservation of umbilical cord 

blood stem cells 

1 8 

 .Iraqi J. Med بغداد (4)8 2010

Sci.  

 Identification of a class of hemopoietic colony- forming اكاديمي منشور 

cells from human umbilical cord blood in culture 

1 9 



مجلة مدينة العلم  بغداد (2)5 2013

 الجامعة

 Morphological and histological study of the tongue in اكاديمي منشور

Rock pigeon Colunba livia gaddi 

2 10 

وم مجلة ديالى للعل ديالى (3)10 2014

 الصرفة

 Morphological and histological description of the اكاديمي منشور

tongue in the frog Rana ridibunda 

 

2 11 

 International الهند (9)6 2017

journal of 

science and 

research 

 The morphological description and histological study of اكاديمي منشور

lingual papillae in the tongue of bat Pipistrillus kuhli 

1 12 

مجلة ابن الهيثم  بغداد (2)28 2015

للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية

دراسة مظهرية ونسجية لغدة البنكرياس )المعثكلة( في الخفاش الكحلي  اكاديمي  منشور 

  Pipistrillus kuhli المحلي

2 13 

عدد  2017

 خاص

 بابل

 

 

مجلة الفرات 

 للعلوم الزراعية/

جامعة القاسم 

 الخضراء

 Histological study of the endocrine portion of the اكاديمي منشور 

pancreas in local bat Pipistrillus kuhli 

1 14 

2018 

 

 

 Journal of الهند   

pharmaceutic

al science and 

research 

اكاديمي  مقبول للنشر   Anatomical and histological study of trachea in Iraqi 

naked rumped tombo bat( Taphozous nudiventris) 

2 15 

الهند  (1)18 2018   Biochem. 

Cell Arch. 

اكاديمي  منشور  Morphological and histological study of liver in Iraqi 

black partridge Francolinus francolinus  

3 16 

 

  

 

 


