
 

 

 

 

الشهادات الحاصلة 
 عليها      

 .3112جيناي / الهند  – University of Madrasتخصص طفيليات من  –ماجستير علوم حيوان  -1

 1989الكويت جامعة  -كلية العلوم  –علم الحيوان قسم بكالوريوس علوم / -3

 . 3111من المعهد الثقافي البريطاني  في جيناي / الهند    ILETESشهادة كفاءة اللغة االنكليزية  -2

 

االلقاب وتاريخ 
 الحصول عليها

 .3112مدرس مساعد منذ  - 1

 جامعة بغداد -كلية التربية ابن الهيثم –باحث علمي )معاون بايولوجي ثم بايولوجي ( قسم علوم الحياة  -3

 .1992في جامعة االنبار لغاية   3/1/1993مساعد باحث منذ  -2

 

  
عنوان رسالة 

 الماجستير
 

 
GENETIC ANALYSIS OF VARIOUS ISOLATES OF TICKS AND EFFECT OF ACARICIDAL  

ACTIVITY OF OCIMUM BASILICUM AGAINST THE ECTOPARASITE BOOPHILUS MICROPLUS  

)ARACHINIDA: IXODIDAE) 

University of Madras April,      

 

كتب الشكر 
 والتقدير 

 
 عديدة 

 

اسماء المواد التي 
 قامت بتدريسها

 
 ة خدمتي الجامعية قمت بتدريس المواد العملية لكل مما ياتي خالل فتر
 علم الطفيليات العملي  - 1

 البيئة والتلوث     علم   - 3

   فسيولوجيا علم الحيوانعلم  -4
    علم الحشرات  -2
 علم الالفقريات -6
 علم الوراثة  -7

                           

 الشرافا

في قسم علوم الحياة في موضوع  الطفيليات  االشراف ومناقشة عدد من مشاريع بحوث طلبة المرحلة الرابعة
 .3112/3116/3117لالعوام 

 

 التوجد  براءات االختراع

 الكتب المؤلفة 
 

 التوجد 

 السيرة العلميت 

يالكبيس عبيد سليمان هعائش  

 مدرس مساعد

Aisha Sulaiman Obaid 

 



 البحوث المنشورة

1-Prevalence Rate of Toxoplasmosis and its Effects on Some Liver Functions in 

Blood Samples of Volunteers' Students. International Journal of Science and 

Research (IJSR) August 2017 ,Vol. 6 Issue 8:1839-       

 -Acaricidal activity of Ocimum basilicum and Spilanthes acmella against  

the ectoparasitic tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Arachinida: 

Ixodidae) . Tropical Biomedicine (2014),  31(3): 1–    Impact Factor 0.912  

(Thomson Reuters list Journal). 

 

 -Recording of the monogenetic trematode  Silurodiscoides mediacanthus 

(achmerow ,1952) for the first time in Iraq on the gills of the cyprinid fish Barbus 

luteus. Bulletin of the Iraq natural history museum. vol 11, no.3 ,       

 

الندوات 
 والمشاركات 

 
في عدد من المؤتمرات الدولية خارج العراق خالل فترة الدراسة واالقامة  في  والمشاركةر وحضال

الهند( ، فضال عن حضورالعديد من الندوات والمحاضرات العلمية وفي مختلف مجاالت علوم  –)جيناي 
 الحياة داخل العراق.

  

الدورات 
 التخصصية 

الكويت . دورة في تحنيط الطيور واالسماك واالرانب ، -1  
2112المختبر الخدمي كلية التربية ابن الهيثم  –دورة في التقطيع النسيجي  -2  

 .المختبر الخدمي كلية التربية ابن الهيثم    Immunohistochemistry  دورة تخصصية في  -3
  2112اب الهيثم  ابن التربية كلية الخدمي المختبر-محاضر في دورة التحليالت المرضية  -4
 

 عضوية اللجان 

 
ابن  رفةصالللعلوم كلية التربية  عضو في عدد من اللجان الدائمة والخاصة في قسم علوم الحياة /*

 الهيثم
  2112-2112*عضو اللجنة االمتحانية قسم علوم الحياة لالعوام 

 
 

 

 

 


