
 

 

 

 

 

 

 

 انغٕشي انزارًٕ
 

 

 

 

   صٌشاء حغٕه دمحم قذسْ   :  ـم ـــــــــاالعــ

  7711   : ربسٔخ انمٕـالد 

 غٕش مزضَجخ  انحبنخ انضَجٕخ :

 /    ذد األَالد  :ــعـــ

 مغهمخ  :   انذٔـــــــــــبوخ

      عهم انمىبعخ:        صــانزـخـص

 درذسٔغٕخ فٓ جبمعخ ثغذا:       ً ــــــانُظٕف

 اعزبر مغبعذ     انذسجخ انعهمٕخ :

        اعزبر مغبعذ:         عىُان انعمم

 /انعمم   :         ٌبرف

 /:         انٍبرف انىقبل

 zahraa.h.m@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq كزشَوٓ :انجشٔذ إالن

 

 .أَالً : انمؤٌالد انعهمٕخ  

 انخاريخ انكــهيــــت  انجايعت  انذرجت انعهًيت 

 ثكبنُسُٔط

 

 1999 ابٍ انهيزى-انخربيت نهعهىو انصرفت بغذاد

 2002 ابٍ انهيزى-انخربيت نهعهىو انصرفت بغذاد انمبجغزٕش

 يانذكزُسا

 

 2012 ابٍ انهيزى-انخربيت نهعهىو انصرفت بغذاد

 - - - أخشِ

 
 

 

 

mailto:zahraa.h.m@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 ثبوٕبً : انزذسج انُظٕفٓ . 

 

 ثبنثبً : انزذسٔظ انجبمعٓ . 

 انى -يٍ انفخرة   انجايعت )انًعهذ / انكهيت(  انجهت ث

 نغايت االٌ 2002 بغذاد انهيزى-انخربيت نهعهىو انصرفت/ابٍ 1

 

 ساثعبً : انمقشساد انذساعٕخ انزّ قمذ ثزذسٔغٍب. 

 خـــــانغى بدحـــــانم مـــانقغ د

 2012 عهى انًُاعت عهىو انحياة 1

 نغايت االٌ -2016 عهى انًُاعت انًخقذو عهىو انحياة 2

 2020-2013 عهى انخهيت عهىو انحياة 3

 نغايت االٌ -2016 ورارت يُاعت عهىو انحياة 4

 نغايت االٌ-2016 ايراض يُاعت عهىو انحياة 5

 نغايت االٌ-2016 ُاعيتحقُياث ي عهىو انحياة 6

 

 :انزٓ أششف عهٍٕب( انشعبئم  ،االطبسٔح  )خبمغبً:  

 انغىــخ مـــانقغ خشعبنان األطشَحخ  أَ  اعم د

ثعض انُاعمبد انمىبعٕخ فٓ نعبة َمصم انمشضّ انعشاقٕٕه دساعخ  1

 انمصبثٕه ثبنزٍبة دَاعم انغه انمضمه

 2018 عهىو انحياة

 انى -انفخرة يٍ  انجهت انىظيفت ث

 نغايت االٌ 2002 انهيزى-انصرفت/ابٍ انخربيت نهعهىو حذريسيت في قسى عهىو انحياة 1



 

 

 

 

 

 

 

 ثعض انمعذالد انعظمٕخ نذِ وغبء داء انغكشْ انىُع انثبوٓدساعخ  2

 انىُع انثبوٓ  -داء انغكشْ 

 

 2020 عهىو انحياة

 

 انزٓ شبسك فٍٕب.انعهمٕخ َانىذَاد انمؤرمشاد عبدعبً:  

 وُع انمشبسكخ  ٌبمكبن أوعقبد خ ــانغى عىُان ان د

) ثحث / ثُعزش 

 حضُس(

انًؤحًر انذوني انزاَي نًركس  1

 انخقاَت االحيائيت 

 بحذ بغذاد/انعراق 2019

2 International Conference 

on Medical, Biomedical 

and Pharmaceutical 

Sciences (Cellular and 

Molecular 

Approach) (ICMBPS-

2017) Dec. 30-31, 2016  

دبي /االياراث انعربيت  2017

 انًخحذة

 بحذ

انًؤحًر انذوني االول نكهيت انخربيت  3

 نهعهىو انصرفت ابٍ انهيزى

عضى نجُت  بغذاد/انعراق 2017

 ححضيريت

4 4th International Scientific 

Conference of 

Genetic and Environment 

23 – 30th July 2016 

ىريت يصر انقاهرة/ جًه 2016

 انعربيت

 بحذ

انذوني االول نهخقُياث ًؤحًر ان 5

 انخطبيقيت االحيائيت

 بحذ ذاد/انعراقبغ 2013

حضىر انعذيذ يٍ فضال عٍ  6

 انعهًيت انًؤحًراث 

   

 

 . االخشِ عبثعب : األوشطخ انعهمٕخ  

 خبسج انكهٕخ داخم انكهٕخ

 رسائم واطاريحيُاقشت   رسائم واطاريح يُاقشت

عضى في نجاٌ انسًُار وخطت بحذ نطهبت 

 ذراساث انعهياان

عضى في نجاٌ انسًُار وخطت بحذ نطهبت 

 ذراساث انعهياان



 

 

 

 

 

 

 

  تشاركج في انعذيذ يٍ يهرجاَاث انعهًي

 بحىد عهًيتانعذيذ يٍ انحقييى  انعهًيت حقييى انعذيذ يٍ انبحىد

 انُذواث وانذوراث وورش انعًمشاركج في 

 في يجال انخخصص

شاركج في انُذواث وانذوراث وورش 

 انعًم في يجال انخخصص

شاركج كعضى نجُت ححضريت في  في يؤحًر انكهيتححضيريت شاركج كعضى 

 انًؤحًراث

شاركج في انعذيذ يٍ انهجاٌ انعهًيت 

 انخُافسيت نطهبت انذراساث انعهياوااليخحاَيت و

نجاٌ االيخحاٌ انشايم نطهبت شاركج في 

 انذكخىراِ

 

 .انٍٕئبد انعهمٕخ انمحهٕخ َانذَنٕخ عضُٔخ  :مىببث 

     جًعيت عهىو انحياة انعراقيت عضى 

     ُاَىحكُىنىجيانعراقيت نهعضى جًعيت 

  

 َ شٍبداد انزقذٔش. انجُائض كزت انشكش ، : ربععب 

 انغىخ انجٍخ انمبوحخ  كزبة انشكش اَ انجبئضح أَ انشٍبدح د

وزارة انخعهيى انعاني وانبحذ  انىزير 1

انعهًي, وزارة انشباب 

 وانرياضت

 

   رئيس انجايعت 2

   يساعذ رئيس انجايعت 3

   انعًيذ 4

 

 بد .ــ:انهغ عبششا 

      انعربيت        

     انكرديت         

  انخركًاَيت 

 االَكهيسيت 


