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 الشھادة

 التاریخ الكلیة  الجامعة

 30/6/1992 التربیھ ابن الھیثم  بغداد  البكالوریوس 



 11/10/2000 التربیھ ابن الھیثم بغداد ماجستیر 

 10/5/2005 التربیھ ابن الھیثم بغداد دكتوراه 

 
 ثانیاً : التدرج الوظیفي . •

 الى –الفترة من  الجھة الوظیفة

 معاون كیمیاوي .1

 مدرس مساعد  .2

 مدرس  .3

 

  

وزاره التعلیم العالي والحث العلمي 

/جامعھ بغداد / كلیھ التربیھ ابن الھیثم 

 /قسم الكیمیاء

العلمي وزاره التعلیم العالي والحث 

/جامعھ بغداد / كلیھ التربیھ ابن 

 /قسم الكیمیاءالھیثم

وزاره التعلیم العالي والحث العلمي 

/جامعھ بغداد / كلیھ التربیھ ابن 

 /قسم الكیمیاءالھیثم

  2000/ 1/11ولحد  15/9/1995من 

 

 24/5/2005ولحد  1/11/2000من 

 

 19/10/2011ولحد  24/5/2005من 

التعلیم العالي والحث العلمي  وزاره . استاذ مساعد 4

/جامعھ بغداد / كلیھ التربیھ ابن 

 /قسم الكیمیاءالھیثم

لحد  19/10/2008من 

31/8/2015  

كلیھ التربیھ ابن الھیثم / جامعھ            .استاذ5

 بغداد / قسم الكیمیاء

 31/8/2015من 

 

 البحوث المنشورة .ثالثاً:   •

1  )Oxidative stress, Iron ,and Copper level of different ages 
                               نجود فیصل یوسف السراج

 2006ا سنھ      4العدد  19منشور في مجلھ ابن الھیثم للعلوم الصرفھ والتطبیقیھ المجلد 
 



2)  Estimation of ceruloplasmin activity , and Copper, Iron , levels in 
sera of normal pregnant 

              نجود فیصل یوسف السراج ، طارق محمد علي رجب ، وفاء فاضل الطائي
      2007سنھ  1العدد  20منشور في مجلھ ابن الھیثم للعلوم الصرفھ والتطبیقیھ المجلد 

 
3) protein bound fucose , protein bound hexose and total calcium in sera 
of patient with thyroid  dysfunction and control 

فاء فاضل الطائي ،  نجود فیصل یوسف السراج ، طارق محمد علي رجب ، حامد غفوري حسن                                        و
  

     2007سنھ   1العدد  20والتطبیقیھ المجلد منشور في مجلھ ابن الھیثم للعلوم الصرفھ 
 

4)    lipid peroxidation , antioxidant vitamin C&A and non antioxidant 
vitamin D levels in sera of Iraqi patient with primary osteoarthritis 

                  نجود فیصل یوسف ، ازھار عباس الملھ ، الھام  عباس اسماعیل
               2008سنھ  7العدد  19منشور في مجلھ علوم المستنصریھ المجلد 

   
5) insulin effect on inflammatory response compared to sulfonylurea in 
diabetes mellitus patients 

 
  تمارا عالء حسین العبیدي ، نجود فیصل یوسف السراج ، زھیر ابراھیم المشھداني         

 2009ت سنھ  39منشور في مجلھ دیالى للبحوث العلمیھ والتربویھ  /كلیھ التربیھ /جامعھ دیالى العدد 
 

6) The relation between lipid peroxidation and muscle damage biomarker 
in sera of aerobic and anaerobic exercises athletes                                

 زیان عبد هللا علي ، وفاء فاضل الطائي   ,حسام سلیم خلف ، نجود فیصل یوسف السراج      
 منشور في المجلد الخاص بالمؤتمر الوطني التخصصي االول للكیمیاء جامعھ ذي قار كلیھ العلوم حسب 

 24/10/2010ح في  3ورقھ القبول للنشر 
 
 

7) Investigation  the effect of atorvastatin (Avas) on oxidative stress marker  , 
lipids, Atherogenic  indices and liver function enzyme  in serum of Iraqi 

postmenopausal women 
 نجود فیصل یوسف 

 منشور في 
        MIDDLE EAST JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE VOLUME 6 ISSUE 6 NOVEMBER 2013  

                                                                                                  
                                                                                                

8) Antitumor activity of  a new quinoxaline analogues and its complexes 
                          

 ازھار عباس اسماعیل ، نجود فیصل یوسف  ، فالح حسن موسى 
  منشور في



 Pakistan Journal of Chemistry in Volume 3, Issue 4 
  

 
 

9) Study of some non-traditional roles ascribed to vitamin D include 
immune- modulating effects and anti-inflammatory in sera of Iraqi 

myocardial infarction patient 
 

             یوسفوسیم یوسف محمد ، نجود فیصل                                       
 منشور في

MIDDLE EAST JOURNAL OF FAMILY MEDICINE VOLUME 11 ISSUE 4 JUNE 2013 
 
 

10)    Preparation a novel  of silver nanoparticles  of amygdalin and study 
its effect as treatment to correct changes in metabolism that can be 

caused by breast cancer 
 (بانتظار ورقھ قبول النشر )  یوسفوسیم یوسف محمد ، نجود فیصل 

 
 
 
 

 االطاریح التي اشرف علیھا رابعاً : الرسائل و •

 
 االنسولین على االستجابھ االلتھابیھ مقارنة بالسلفونیل یوریا في مرضى داء السكريتأثیر )  1

  2008طالبھ الماجستیر        تمارا عالء حسین      كلیھ التربیھ ابن الھیثم / قسم الكیمیاء          
 
امصال دم مرضى دراسة عن الدور غیر التقلیدي لفیتامین د كونھ معدل مناعي ومضاد لاللتھابات في )  2

 احتشاء العضلة القلبیة في العراق
  2013كلیھ التربیھ ابن الھیثم / قسم الكیمیاء طالب الماجستیر   وسیم یوسف محمد            

 ) االن  مشرفھ على طالب دكتوراه 3
 

 . والدورات وورش العمل : المؤتمرات والندوات العلمیة خامساً  •

المنظم من 6/11/2001-5في المؤتمر القطري األول لتلوث البیئة  وأسالیب حمایتھا للفترة من المشاركھ  •
قبل منظمة الطاقة الذریة العراقیة بالبحث الموسوم (العالقة بین تلوث الغذاء والھواء بالعناصر الضئیلة 

 ومرض التھاب المفاصل الرثوي )
بالبحث  3/5/2001-2كیمیاء /كلیھ التربیھ ابن الھیثم للفتره المشاركھ  في المؤتمر الكیمیائي االول /قسم ال •

 الموسوم (العالقھ بین االكسده للدھون ومستوى االلفا توكوفیرول عند مرضى التھاب المفاصل الرثوي 
(RA 



/تشرین االول 10-8المشاركھ  في المؤتمر الكیمیائي العراقي العشرون /نقابھ الكیمیائین العراقیھ للفتره  •
 بغداد   2002/

 2010لسنھ  30-29المشاركھ في المؤتمر الوطني التخصصي االول في الكیمیاء للفتره  •
جامعھ ذي قار/كلیھ العلوم بالبحث الموسوم (العالقھ بین الدالئل الكیمیائیھ الحیاتیھ لالكسده الفوقیھ 

 للدھون وتلف العضالت في امصال دم ریاضي التمارین الھوائیھ والالھوائیھ )
المشاركھ في المؤتمر العلمي التربوي السنوي في كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ /ابن  الھیثم /قسم العلوم  •

 2013/كانون االول 18التربویھ والنفسیھ في 

 
المقام من قبل كلیھ التربیھ ابن الھیثم جامعھ  2017المشاركھ في مؤتمر ابن الھیثم  العلمي الدولي االول  •

 \بغداد 
ي المؤتمر العلمي الدولي االول لكلیھ الكتاب الجامعھ بالتعاون مع جامعھ لوند السویدیھ المشاركھ ف •

)LUND 2017/ 13/12-14) والذي عقد في بغداد للفتره 

 
المقام  2018اذار  8-7المشاركھ في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للتخصصات الصحیھ والطبیھ للفتره  •

 المعھد الطبي التقني / بغداد  من قبل الجامعھ التقنیھ الوسطى /
  
الحیاتي /كلیھ المقامھ من قبل قسم ھندسھ الطب  3في ندوه النشر في المجالت العالمیھ المشاركھ  •

 2018الھندسھ الخوارزمي / جامعھ بغداد 

 
بعنوان (اھمیھ الباراسیكولوجي في االنجاز العلمي )المقامھ من قبل شعبھ المشاركھ في ورشھ عمل  •

النفسي والتوجیھ التربوي /جامعھ النھرین /كلیھ العلوم /قاعھ الفاو المصادف االثنین االرشاد 
5/3/2018 

 How  to register scientific journal in scopus andالمشاركھ في ورشھ العمل الموسومھ ( •
thomson  Reuters (  العلمي والمقامھ من قبل كلیھ التربیھ ابن الھیثم في رحاب مؤتمر ابن الھیثم

     14/12/2017الدولي االول في 
المشاركھ بالحلقھ النقاشیھ (المنظور االیجابي في علم النفس بین النظریھ والتطبیق ) بتاریخ  •

 المقامھ في قسم العلوم التربویھ والنفسیھ /كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ ابن الھیثم   28/2/2015
لیھ التربیھ للعلوم الصرفھ /قسم العلوم التربویھ والنفسیھ المشاركھ بالحضور في الندوه المنعقده في ك •

بتعاون مع وحده التعلیم المستمر وبعنوان (الجرائم االلكترونیھ مفھومھا انواعھا وطرائق التصدي لھا 
  6/3/2018بتاریخ 

والنفسیھ المشاركھ بالحضور في الندوه المنعقده في كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ /قسم العلوم التربویھ  •
 11/3/2018بتاریخ  بعنوان (التوحد اسبابھ وتشخیصھ وعالجھ )



المشاركھ في الندوه العلمیھ المقامھ ضمن نشاطات كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ ابن الھیثم بالتعاون مع  •
 14/3/2018عنوان (تقنیھ النانو عصر جدید )بتاریخ وحده العالقات الثقافیھ تحت 

لندوه المنعقده في كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ /قسم العلوم التربویھ والنفسیھ المشاركھ بالحضور في ا •
 2/2018/ 14بعنوان (االسالیب التربویھ والنفسیھ في معالجھ حاالت التطرف في المجتمع )بتاریخ 

المشاركھ بالحضور في الندوه المنعقده في كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ /قسم الریاضیات تحت عنوان  •
  4/3/2018الرھاب االلكتروني اسبابھ واثره على الطالب  الجامعي )بتاریخ (ا

المشاركھ بالحضور في الندوه المنعقده في كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ /قسم علوم الحیاه بعنوان  •
  7/3/2018(المعدالت المناعیھ واستراتیجیات العالج الحدیثھ )بتاریخ 

ن الھیثم /قسم الریاضیات بالتعاون مع شعبھ التعلیم المستمر بعنوان المشاركھ في دوره كلیھ التربیھ اب •
  4/4/2018(تعلم االكسل )بتاریخ 

المشاركھ في الدوره التاھیلیھ لتعلیم الحاسوب  كلیھ التربیھ ابن الھیثم /قسم الحاسبات / للفتره من  •
 16/10/2008ولغایھ  20/9/2008

امھ في مركز الحاسبھ االلكترونیھ المكتب المشاركھ في دوره الترقیات العلمیھ المق •
ولغایھ  7/6/2009االستشاري لنظم المعلومات والحاسبات /جامعھ بغداد للفتره من 

11/6/2009  
المشاركھ في دوره اللغھ العربیھ (الثانیھ)للتدریسسین المقامھ في جامعھ بغداد (مركز  •

  7/2/2001ولغایھ  7/1/2001تطویر طرائق التدریس والتدریب الجامعي  للفتره 
)للتدریسسین المقامھ في جامعھ بغداد (مركز 28التاھیل التربوي ( المشاركھ في دوره •

  7/2/2001ولغایھ  7/1/2001الجامعي  للفتره  تطویر طرائق التدریس والتدریب

 
 : األنشطة العلمیة االخرى .   سادساً  •

في كلیھ التربیھ  تدریس مادة الكیمیاء الحیاتیة  لطلبة المرحلة الثالثھ و الرابعة  (دراسات اولیة ) .1

  ولحد االن  2005منذو عام  ابن الھیثم / جامعھ بغداد

كلیھ التربیھ ابن الھیثم / جامعھ االشراف على مختبر الكیمیاء الحیاتیھ (المرحلھ الرابعھ)   .2

 ولحد االن  2005منذو عام  بغداد 

االشراف على مختبر الكیمیاء التحلیلھ (المرحلھ الثانیھ )كلیھ التربیھ ابن الھیثم / جامعھ  .3

 2016بغداد عام 

   التدریس واالشراف على طلبة الدراسات العلیا  .4



داخل كلیھ التربیھ ابن الھیثم / جامعھ بغداد   مناقشة العدید من رسائل الماجستیروالدكتوراه  .5

 وخارج الكلیھ والجامعھ 

 السمنار ومناقشھ بحوثھم  كالوریوس ماده بال االشراف على طلبھ .6

 العراقیھ  لمرحلھ الرابعھ في المدارس على تطبیق طلبھ االتربوي والعلمي  االشراف  .7

 رسائل الماجستیر التقییم العلمي لالطاریح و .8

داخل مجلھ كلیھ التربیھ ابن الھیثم ومجالت في العلمیھ  المقدمھ لغرض النشر   تقییم البحوث .9

 كلیات وجامعات اخرى 
 خبیره بحوث ترقیھ  في  داخل الكلیھ وخارجھا  .10
 خبیره تعضید بحوث  .11
 ل بحوثخبیره استال .12
 المشاركھ في القاء محاضرات الكیمیاء الحیاتیھ السریریھ في دوره التحلیالت المرضیھ  .13

المقامھ  في قسم علوم الحیاه /كلیھ التربیھ ابن الھیثم / جامعھ بغداد  برئاسھ المرحوم    (االولى) 
  9/8/2001ولغایھ  1/7/2001بتاریخ ا.م.د. صائب العمري 

المش��اركھ ف��ي الق��اء محاض��رات الكیمی��اء الحیاتی��ھ الس��ریریھ ف��ي دوره التحل��یالت المرض��یھ         .14

(الثانیھ )  المقامھ  في قسم علوم الحیاه /كلیھ التربیھ ابن الھیثم / جامعھ بغداد  برئاسھ المرحوم   

  2/9/2001ولغایھ  11/8/2001ا.م.د. صائب العمري بتاریخ 

 
 لعامین  المدیریة العامة للمناھج /وزارة التربیة - اللجنة الوطنیة للعلوم الطبیعیة  عضو .15

    2006 -2008  
قسم الكیمیاء   2006-2005عضو في اللجنھ االمتحانیھ للدراسات االولیھ للعام الدراسي  .16

  29/3/2006في  747بموجب االمر االداري ذي العدد 
)مسائي /قسم 2008-2007عضو في اللجنھ االمتحانیھ للدراسات االولیھ للعام الدراسي ( .17

  12/3/2008في  625الكیمیاء بموجب االمر االداري ذي العدد 
 1629كلیھ التربیھ ابن الھیثم بموجب االمر االداري ذي العدد  عضو في لجنھ حمایھ البیئھ  .18

 19/4/2009بتاریخ 
المؤتمرات وورش العمل في كلیھ التربیھ ابن الھیثم /قسم الكیمیاء عضو في لجنھ الندوات و .19

  1/12/2011في تاریخ  5103بموجب االمر االداري ذي العدد 
بموجب  2012- 2011عضو في لجنھ حمایھ البیئھ في كلیھ التربیھ ابن الھیثم للعام الدراسي  .20

 21/9/2011في تاریخ  3683االمر االداري ذي العدد 



في تطویر المناھج الدراسیھ  ضمن نشاطات التدریسین (المرحلھ الرابعھ )/قسم المساھمھ   .21
بموجب االمر     2013-2012الكیمیاء /كلیھ التربیھ ابن الھیثم /جامعھ بغداد  للعام الدراسي 

   13/1/2013بتاریخ  32االداري ذي العدد 
 

 2013- 2012عضو في اللجنھ االجتماعیھ لقسم الكیمیاء/كلیھ التربیھ ابن الھیثم  للعام الدراسي  .22
   11/11/2012بتاریخ  5960بموجب االمر االداري ذي العدد 

 

عضو في لجنھ متابعھ مختبرات قسم الكیمیاء  /كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ /ابن الھیثم بموجب  .23
 2/10/2013بتاریخ   7821العدد 

 
 28/10/2013بتاریخ  8259عضو لجنھ االرشاد التربوي بموجب الكتاب ذي العدد  .24

 
عضو لجنھ تحدیث منھج الكیمیاء الحیاتیھ لطلبھ الدراسات العلیا من خالل عضویتي في اللجنھ  .25

في  5387بموجب االمر االداري   2016-2015 للعام الدراسي  العلمیھ لقسم الكیمیاء
9/9/2015  

 

   
-2016والع�ام الدراس�ي    2016- 2015 للع�ام الدراس�ي    اللجنھ العلمیھ في قسم الكیمیاءعضو  .26

2017  

 2016-2015رئیس لجنھ الدفاع المدني في قسم الكیمیاء للعام الدراسي  .27
 

 
منذو  لطلبھ الماجستیر والدكتوراه  /وضع اسئلة االمتحان التنافسيعضو لجنة الدراسات العلیا .28

 ولحد االن  2012عام 
 

عضو في لجنھ مناقشھ خطھ انجاز بحوث طلبھ الدكتوراه في قسم الكیمیاء للعام الدراسي  .29
2015-2016  

 
 

منذو ) لطلبھ الدكتوراه المقبولین في قسم الكیمیاء  Oralالشفوي  ( الشامل االمتحان لجانعضو  .30
  2017الى عام  2013الدراسي عام 

-2017عضو مجلس قسم الكیمیاء  /كلیھ التربیھ للعلوم الصرفھ ابن الھیثم  للعام الدراسي  .31
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عضو لجنھ تصحیح دفاتر االمتحان التنافسي لطلبھ الماجستیر والدكتوراه  للعام الدراسي  .32
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لطلب�ھ الماجس��تیر    SPSSو  Excel   اقام�ھ العدی�د م�ن ال�دورات التدریبی�ھ للب�رامج االحص�ائیھ        .33

 والدكتوراه 

القی�ام ب�اجراء  التحلی��ل االحص�ائي لنت��ائج العدی�د م��ن رس�ائل واط��اریح الماجس�تیر وال��دكتوراه         .34

 ولحد االن 2005لطلبھ الكیمیاء اختصاص الكیمیاء الحیاتیھ منذو عام 

 ولحد االن   1994عضو في نقابھ الكیمیائین العراقیھ منذو عام  .35

 

 نشاطات خدمھ المجتمع 
المشاركھ في دعم الممارسھ المیدانیھ العاشره لجامع�ھ بغ�داد ف�ي ق�رى الیوس�فیھ ناحی�ھ الرش�ید          1

لمی�اه ناحی�ھ الرش�ید     تحالیل كیمیائیھ وبایولوجیھ اجراء من خالل  8/2002/ 29 -17/8للفتره 

 لقیاس نسبھ التلوث فیھ وذلك 

شركھ تعبئ�ھ الغ�از وت�اثیره عل�ى      المشاركھ بانجاز عقد تنفیذي لمشروع (تقییم الواقع البیئي في 2

  1/7/2002العاملین )التابع لشركھ تعبئھ الغاز العامھ /دائره البحوث والسیطره  بتاریخ 

اعط��اء استش��ارات علمی��ھ ل��وزاره الكھرب��اء ح��ول البطاری��ات المس��تخدمھ ف��ي تولی��د الطاق��ھ            3

 2003الكھربائیھ  عام  

لغرض التمیز في فعل الخیر و  في حمالتھ  في الفلوجھ ) #مع فریق تطوع  (معنا  المساھمھ  4

 2017 عام مساعده اھل الفلوجھ من النازحیین

المش�اركھ ف�ي مھرج�ان (ش�باب المس�تقبل )ال�ذي اق�یم ف�ي العاص�مھ بغ�داد ی�وم الجمع�ھ المواف��ق              5

والذي نظم من قبل فریق شباب المستقبل باداره لین�ا الجب�وري لغ�رض التع�رف       12/1/2018

وتقی��یم وتش��جیع المھ��ارات الت��ي ق��دمھا بع��ض   وایج��اد بع��ض الحل��ول لھ��ا عل��ى مش��اكل الش��باب

 الشباب واعطائم الدعم المادي والمعنوي 

المش�اركھ ف��ي حمل�ھ (خل��ي نس�اھم ) للمس��اھمھ الفعال�ھ والجھ��ود المبذول�ھ ف��ي خدم�ھ المحت��اجین        6

  2018عام   ونشر روح المحبھ والقیم االنسانیھ باداره مسؤؤل الحملھ محمد ناظم

 

 

 



 واالنسان : المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة سابعأً  •
 

اذا انھا  االنسان تخص البیئھ و تطبیقیھ اختصاصي كیمیاء حیاتیھ فان بحوثي لكون      
االنسان  كما وانھا  وصحھ البیئھ وملوثاتھا  وغذاء ھا تھتم بدراسھ  المتغیرات التي تتاثر ب

من خاللھا یتم تشخیص الحالھ ممكن  التي و  حیاتیھ جدیدهدالئل  باستحداث تھتم 
لدي دراسات تطبیقیھ لمعالجھ مرض  وكذلك  للتشخیص  لتقلیدیھ بدل  الطرق ا المرضیھ

من ات جدیده ودراسھ تاثیرھا لمعالجھ انواع مختلفھ السرطان من خالل تحضیر مركب
ثمار المشمش  بذور  نانوي لمستخلص من تحضیر مركب  تم السرطان وحالیا مرض 

ھو   االنالعراقي ودراسھ قابلیتھ لتصحیح المسار االیضي لمرضى السرطان و البحث  
 قید النشر  في احد المجالت التي ھي ضمن مستوعب سكوبس وھو

Preparation a novel  of silver nanoparticles  of amygdalin and study its effect 
as treatment to correct changes in metabolism that can be caused by breast 

cancer 
مركب نانوي ودراستھ على خط الخالیا النواع  تحضیروھناك دراسھ اخرى قید كتابھ النتائج بمایخص 

كب لمرھذا اتراكیز معینھ من  مختلفھ من السرطان وقد تم  التوصل فعال لنتائج مرضیھ وواضحھ لفعالیھ 
 من السرطان وسینشر البحث قریبا انشاء هللا لمعالجھ نوع محدد 
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