
 

 2021-2020قسم تقنيات الصيدلة                                           

 
نسبة شمولية الموقع الموقع االلكتروني على نشاطات القسم باللغتين العربية 

 واالنكليزية: 
 

 ضرات المحا •

 
 

https://youtu.be/3LcBCQ1xWDk 
 
  3tQ-https://www.youtube.com/watch?v=RIxIoX3   

 

 روابط تساهم في تطوير عمليات التعليم والتعلم •
 
 

 صباحي المرحلة االولى     

 الرابط  االستاذ  المادة 

 )/Chttps://classroom.google.com هديل احمد  ك حياتية 
MTQ0OTIyMTMyMTI1?cjc=grsvjko 

 /https://classroom.google.com سميرة سعدون ك تحليلية 
MjA3MDg4ODE0NTky?cjc=mqs6d2o / 

 https://classroom.google.com/c غيداء نعمة  ك عضوية
MjA3MDcxMzI1NTgz?cjc=oa44cox  / 

 https://classroom.google.com/c حيدر ميري وظائف اعضاء 
MjA3MDcwMDI3NDE1?cjc=q7damua  
/ 

 le.com/chttps://classroom.goog ايات مظفر  احياء مجهرية
MTIwMTc4Mjk0Njg2?cjc=4ikroxs  / 

 https://classroom.google.com/c د زينة جاسم  1صيدالنيات 
MjQ2MzA1MDEyOTMx?cjc=7vqyhxv  
/ 

 https://classroom.google.com/c زينة عماد  حقوق االنسان 
MjA3MTExMzc4NTc0?cjc=wfqm35z  / 

 https://classroom.google.com/u/1/c منار مصطفى اللغة االنكليزية 
MjA3MjEyNTE2MjYw  / 

 https://classroom.google.com/c امير كامل  حاسبات 
MjA3NDE3MDIwMzU0?cjc=bml2fzp  / 

   

 
 

  المرحلة االولى مسائي    
  

 الرابط  االستاذ  المادة 

https://youtu.be/3LcBCQ1xWDk
https://www.youtube.com/watch?v=RIxIoX3-3tQ
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/u/1/c
https://classroom.google.com/c


 https://classroom.google.com/c جنيد محمد  ك حياتية 
MzQ0OTQwMTMyMjJa?cjc=4wayjod / 

 

 https://classroom.google.com/c فرح داوود ك تحليلية 
NzY2OTg2Njg5NjRa?cjc=l2izuis / 

 https://classroom.google.com/c جنيد محمد  ك عضوية
MzQ0OTQwMTMyMjJa?cjc=4wayjod / 

 https://classroom.google.com/c مصطفى رياض وظائف اعضاء 
MjA3MDgxMDY4MTc0?cjc=nyjkh2w / 

 https://classroom.google.com/u/2/c نور فؤاد احياء مجهرية
MzQ0OTQ5MTMzNzRa / 

 https://classroom.google.com/c جاسم د زينة  1صيدالنيات 
MjQ2MzA1MDEyOTMx?cjc=7vqyhxv / 

 https://classroom.google.com/c زينة عماد  حقوق االنسان 
MjA3MTExMzc4NTc0?cjc=wfqm35z / 

 https://classroom.google.com/c منار مصطفى اللغة االنكليزية 
MjE1MDY5MzE3NzQ4?cjc=mrzox3a/ 

 https://classroom.google.com/c سرا حميد  حاسبات 
MjA3MzkyMjk5MTQz?cjc=mwtyfci / 

   
 

 مرحلة الثانية صباحي 
 

 

 الرابط  االستاذ  المادة 

 https://classroom.google.com/c شهباء مسلم  تطبيقات عالجيه 
MjA3MDY2MjkzNDcz?cjc=3fknnne/ 

 https://classroom.google.com/c هديل احمد  ك صيدالنية 
MjA3MjA0NTM2MjE0?cjc=afewiqu / 

 https://classroom.google.com/c حمودي د مديحة  عقاقير 
MjA5NjY1MzE5NjU2?cjc=kmz2fud/ 

 https://classroom.google.com/c عامر جاسم  صناعية
MTg0NjM5NjU0Mzc3?cjc=ceu7fdt / 

 https://classroom.google.com/c د عماد محمد  دوائيات 
MjA3MTA3NjcwNDg2?cjc=hkdij33 / 

 https://classroom.google.com/c د عماد محمد  سموم
MjA3MjA4MzcwMzU3 / 

 https://classroom.google.com/c د حيدر ميري اخالقيات المهنة
MjY5MzI3MDUxNzE4?cjc=vpvh6mh/ 

 https://classroom.google.com/c شهباء مسلم  2صيدالنيات 
MjA3MDY2MjkzNTM2?cjc=gnljhgk / 

 https://classroom.google.com/c منار مصطفى اللغه االنكليزية 
MjMwNDI3MDIyNzEx?cjc=fbb3uof / 

 https://classroom.google.com/c سليمة رحيم  حاسبات 
MTg0ODIzMDYzMDY1?cjc=tdzczr6 / 

https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/u/2/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c


   

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة الثانية مسائي 
 

 الرابط  االستاذ  المادة 

 https://classroom.google.com/c د بشار جواد  تطبيقات عالجيه 
MjA3MjMyODA5NTAx?cjc=idr4mcz / 

 https://classroom.google.com/c ريام عباس  ك صيدالنية 
MjA3MjA0NTM2MjE0?cjc=afewiqu / 

 https://classroom.google.com/c د مديحة حمودي  عقاقير 
MjA5NjY1MzE5NjU2?cjc=kmz2fud/ 

 https://classroom.google.com عامر جاسم  صناعية
MjEyMjkxMDQ3ODcz?cjc=vetdemz/ 

 https://classroom.google.com/c زياد مزاحم  دوائيات 
MjA3MjA0NTg2NTQ5?cjc=srfh3ym / 

 https://classroom.google.com/c زياد مزاحم  سموم
MjA3MjA4MzcwMzU3 / 

 https://classroom.google.com/c د حيدر ميري اخالقيات المهنة
 MjY5MzI3MDUxNzE4?cjc=vpvh6mh/ 

 https://classroom.google.com/c شهباء مسلم  2صيدالنيات 
MjA3MDY2MjkzNTM2?cjc=gnljhgk / 

 https://classroom.google.com/c منار مصطفى اللغه االنكليزية 
MjE1MDYzMDI0NzY3?cjc=63yaitg / 

 https://classroom.google.com/c سرا حميد  حاسبات 
MjA3NDAwMzE2NDAw?cjc=wzwvrkv / 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c
https://classroom.google.com/c


 
 

 البحوث العلميه ومشاريع الطلبة  •
 

     

 مشاريع البحوث الطالبية  
 قسم تقنيات الصيدلة  

 2021-2020الدراسة الصباحية  \ المرحلة الثانية

 عنوان البحث 

1 Effect of antioxidant on immune system 

 نقص الحديد لدى النساء الحوامل وتاثيره على الجنين 2

 سكر الحمل 3

4 The roll of visfatin levels on obese supject 

 توحد.. االعراض, االسباب ,العالج 5

 العقم واسبابه عند النساء  6

 اهم االسباب الشائعة المديه لمرض عجز القلب وطرق عالجه الممكنه  7

 المهدئات.. انواعها وتاثيرها على الجسم 8

 القرحة المعدية  9

 المنبهات وطرق استخالصها والتعرف على فوائدها ومضارها وكيفيه عالجهااهم انواع  10

11 Antibacterial activity of Ro smarnus officinalis extracts 

12 THE effects of aloe vera extracts on the growth of some 
pathogenic bacteria 

 الزنجبيل واستخدماتها العالجيةتقدير المركبات الفعالة في نبات  13

 تقدير المركبات الفعالة في نباتات القرنفل واستخداماته العالجيه  14

 الملوية البوابية 15

 عالج الحروق بين القديم والحديث 16

17 Acne vulgaris 

 FATTY liverالكبد الدهني  18

 وسلبياتها استخدام المضادات الحيوية , ايجابياتها  19

 كيف تهزم مرض السكر 20

21 Down syndrome 

 مرض الثالسيميا 22

 مرض الكوليرا 23

 تاثير فيتامين سي على ضغط الدم  24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البحوث العلمية 

 اسم البحث  اسم االستاذ 

 -lonization and esterification with diozo أ.م.سميرة سعدون مصطفى1
dipheny methan, of aseries of 3-7-
substituted- 1-naphthyl propiolic and 3-7-
substituted-1 

استخدام التحليل العاملي لمعرفة اسباب انتشار موضوع   م.م.امير كامل حمزة  -2
 في المجتمع   vabingالتدخين االلكتروني 

استخدام االنحدار اللوجستي لتحديد اهم اسباب انتشار مرض   م.م. امير كامل حمزة  -3
 سرطان  القولون مع تطبيق عملي 

 SERUM GLUCOSE AND LIPID LEVELS IN أ.د.شهباء مسلم الخزرجي  -4
DIABETIC ANIMAL 
MODELS FED WITH THE METHANOLIC 
EXTRACT OF THE AERIAL 
PARTS OF TURNERA APHRODISIACA 

 Short Term Antidiabetic Study and Glycaemic أ.د.شهباء مسلم الخزرجي  -5
Index on Alcholic 

Extract of Ficus Carica (Fig.) 

 Antibacterial activity of Italic leaves الفالحيأ.م.د.امل عندي  -6
Aqueous Extract Against Two Pathogenic 
Bacteria 

 Antibacterial activity of Eruca Sativa Seeds أ.م.د.امل عندي الفالحي -7
Aqueous Extract Against Human 
Pathogenic Bacteria 

 Cadmium and selenium levels in blood م.هديل احمد حسن  -8
smokers of water pipe (hookah) in 
baghdad 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 لسيرة الذاتية للتدريسيين وباللغتين العربية واالنكليزيةا •

 
 

 ذاتية السيرة ال 
 االسم: غيداء نعمة كاظم  

 المنصور.....   -موقع العمل: الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني
 كيمياء  -الشهادات: ماجستير 

 اللقب العلمي: مدرس مساعد...  
 االختصاص العام : ..كيمياء....  

 التخصص الدقيق : كيمياء.العضوية..  
 عضوية /عضوية./.حياتيةال المجال البحثي : كيمياء 

 

   المواد الدراسية
 التي قام بتدريسها   

 في الدراسات 
 )االوليه/العليا( 

 الدراسات العليا  الدراسات االولية 

   الكيمياء العضوية  1

2    

3    

    

    

    

 
 

عدد االشراف على طلبة  
 الدراسات العليا 

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

   

 
 

 عالمي عربي  محلي عدد البحوث المنشورة 

 سكوبس 5  3

 
 

المؤلفات والكتب  
 وبراءات االختراع 

  

  

  

  

 
 

 مؤتمرات دولية  7  شاركة في المؤتمرات 

  

  

  

 
 ه عالرية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في ادااال يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية و

 
 
 
 
 



 
 
 

cientific biography 
 
 

Name: Ghaida Nehme Kazem  
Work location: Middle Technical University / Technical Medical   
Institute – Mansour   
Certificate : Master   
Academic Title: Assistant Lecturer   
General Specialization: Chemistry   
Detailed specialty :.Inorganic Chemistry   
Research field: inorganic/organic  
chemistry./Biochemistry 

 

Graduate Studies Preliminary studies Subjects                     
which he taught in    
studies                     

(primary/upper ) 

 1 Organic Chemistry 1 

 2  2 

 3  3 

 
 

PhD Masters Higher Diploma Number of                
Supervising                 
Postgraduate           
Students     

   

 
 
 

global Arabic Local Research                  
Number                   
published 

5scoops   2 

 
 

  Literatur                
books and                
patents   

  

  

  

 
 

7 international conferences  Participation            
In                              

conferences   

  

  

 
The teaching and formation bear all the legal and administrative consequences              
for the validity and accuracy of the above information 

 
 



 
 
 
 
 

 ( السيرة الذاتية)
 

 االسم:   حيدر ميري رضا  
 موقع العمل:الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني المنصور  

 الشهادات: ماجستير  
 اللقب العلمي:  مدرس  

 التخصص العام:  وظائف االعضاء 
 التخصص الدقيق:  فسلجة التكاثر  

 المجال البحثي:
 

 المواد الدراسية  
 التي قام بتدريسها   

 في الدراسات 
 )االوليه/العليا( 

 الدراسات العليا  الدراسات االولية 

   عملي\وظائف االعضاء 1

   نظري  \وظائف االعضاء 2

   دوائيات عملي  3

   اخالقيات المهنه 4

   بحوث التخرج  5

    

 
 

عدد االشراف على طلبة  
 الدراسات العليا

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

   

 
 

 عالمي  عربي محلي  البحوث المنشورة عدد 

3   

 
 

المؤلفات والكتب وبراءات  
 االختراع 

  

  

  

  

 
 

   مشاركة في المؤتمرات

  

  

  

 
 
 

 ه عالرية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في ادااال يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية و
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                      (C V  2020-2021     )    
                                               

Name : HAYDER Miri Redha 
 

Work site : Middle Technical university, Medical Institute Tech/ al –Mansour         
                                                                                                       Certificate : Master  

Scientific title : Teacher                                                                                                  
General speciality : Physiology                                                                                     
Specialization : Reproductive Physiology                                                                    

                                                                               Research field : ENDOCINOLOGY           
Academic subjects taught in primary or postgraduate studies : Physiology            

                               The number of published researches:   Two Local magazines   
Publications & books : none                                                                                        . 

Participation in conferences : The 4th edition Introduction Of Human Physiolog  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ( )السيره الذاتية
 

 االسم:هديل احمد حسن  
 موقع العمل: الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني المنصور  

 الشهادات: ماجستير وبكالوريوس   
 اللقب العلمي: مدرس  

 التخصص العام: الكيمياء 
 التخصص الدقيق: الكيمياء الحياتية 

 المجال البحثي: سريرية وحياتية 
 

 المواد الدراسية 
 التي قام بتدريسها   

 في الدراسات
 )االوليه/العليا(

 الدراسات العليا الدراسات االولية

   الكيمياء الحياتية نظري  1

   الكيمياء الحياتية عملي  2

   الكيمياء الصيدالنية نظري  3

   الكيمياء الصيدالنيه عملي  4

   الكيمياء التحليليه عملي  5

   1االنكليزيه مرحله  اللغه  

   2اللغه االنكليزيه مرحله   

 
 

عدد االشراف على طلبة  
 الدراسات العليا

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

   

 
 

 عالمي  عربي محلي  عدد البحوث المنشورة 

  10 

 
 

المؤلفات والكتب وبراءات  
 االختراع 

 براءه اختراع  1

  

  

  

 
 

 % 6 1 المؤتمراتمشاركة في 
scientific symposium held on december11th ,2018 , 
by the department of pharmaceutical chemistry     - 

college of pharmacy/ Al mustansiriyah university 

 gth scientific conference of the college of                 
                         medicine, Al                                         

             
        nd22-Nahrain University as oral presenter 21st  

December 2015,Baghdad  



 Second Scientific Conference for Postgraduate      
               Studies                                                           

     
Held at Mustansiriyah College of Medicine         

Baghdad 
21st December2017 

 3rd international scientific conference of medical 
and 

health specialties 23-24 March 2016 

 Middle technical university 23-24 March 16 

 The gth scientific conference of the collage of  
medicine, Al-Nahrain University 21-22 december 
2015 

 Everything is chemistry, chemistry is life  
Held in college of education for pure science - In al  
haitham - University of baghdad 

 The second international conference for 
engineering , 
technology&sciences of Al-kitab university 

الموتمر العلمي الثاني والدولي األول للبحوث التطبيقية وبراءات االختراع  
 2019نيسان   9-11

الموتمر العلمي السنوي االول )المرأة العراقية تجليات الحاضر وتطلعات   
المستقبل/ مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد وبالتعاون مع جامعة الكتاب 
 في كركوك(

 8 – 7كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد–علمي النسوي الثالث  الموتمر ا 
 2016كانون االول / /

الموتمر الدولي االول لكلية المتاب الجامعة بالتعاون مع جامعة لوند   
 12،2017/ 14-13الذي عقد في بغداد للفترة من   LUNDالسويدية 

الث  معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  )المتمر العلمي الدولي ال 
 2017تشرين االول  26-25المنعقد في رحاب جامعة بغداد للمدة 

 8/12/2016-7الموتمر السنوي الثالث / كلية العلوم / جامعة بغداد / 

الموتمر الدولي االول للبحوث العلمية وبراءات االختراع تحت شعار )  
   27-26بالبحوث التقنية يزدهر التعليم العالي في العراق للمدة من 

10 /2020 

العراقية تجليات الحاضر  الموتمر العلمي السنوي االول المسوم ) المراة  
 2019-3-6وتطلعات المستقبل ( 

 
 

 ه عالرية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في اداااليتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية و
 
 



 
 
 
 

Name: Hadeel Ahmed Hasan                                                                                             

Work location: Central Technical University/Mansour Technical Medical Institute           

Certificates: Master's and Bachelor's degrees                                                                  

Scientific title: teacher                                                                                                       

General Specialization: Chemistry                                                                                    

Detailed Specialization: Biochemistry                                                                               

Research field: clinical and Biochemistry 

 

Graduate Studies high Preliminary studies Subjects                     

 taught in    

studies                     

(primary/upper ) 

 1 Theoretical 
biochemistry  
  
Practical biochemistry  
  
Theoretical 
pharmaceutical 
chemistry  
  
Practical  
pharmaceutical 
chemistry  
  
Practical analytical 
chemistry  

   
English stage1   
English stage2 

1 

 2 2 

 3 3 

 

 

PhD Masters Higher Diploma Number of                

Supervising                 

Postgraduate           

Students     

   

 



 

 

Worldwide Arabic Local The number of 

published      

research                  

                   

 

10   

 

 

 

patented  Literatur                

books and                

patents   

  

  

  

 

 

   Participation            

In                              

conferences 

  

  

  

 
 
 
 
 

 % 6 1 مشاركة في المؤتمرات

scientific symposium held on december11th ,2018 , 

by the department of pharmaceutical chemistry     - 

college of pharmacy/ Al mustansiriyah university 

 gth scientific conference of the college of                 

                         medicine, Al                                         



             

        nd22-Nahrain University as oral presenter 21st  

December 2015,Baghdad  

 Second Scientific Conference for Postgraduate      

               Studies                                                           

     

Held at Mustansiriyah College of Medicine         

Baghdad 

21st December2017 

 3rd international scientific conference of medical 

and 

health specialties 23-24 March 2016 

 Middle technical university 23-24 March 16 

 The gth scientific conference of the collage of  

medicine, Al-Nahrain University 21-22 december 

2015 

 Everything is chemistry, chemistry is life  

Held in college of education for pure science - In al  

haitham - University of baghdad 

 The second international conference for 

engineering , 

technology&sciences of Al-kitab university 

االختراع الموتمر العلمي الثاني والدولي األول للبحوث التطبيقية وبراءات  

 2019نيسان   9-11

الموتمر العلمي السنوي االول )المرأة العراقية تجليات الحاضر وتطلعات   

المستقبل/ مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد وبالتعاون مع جامعة الكتاب 

 في كركوك(

  8 – 7كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد–الموتمر العلمي النسوي الثالث  

 2016كانون االول / /

الموتمر الدولي االول لكلية المتاب الجامعة بالتعاون مع جامعة لوند   

 12،2017/ 14-13الذي عقد في بغداد للفترة من   LUNDالسويدية 



معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  )المتمر العلمي الدولي الثالث  

 2017تشرين االول  26-25المنعقد في رحاب جامعة بغداد للمدة 

 8/12/2016-7الموتمر السنوي الثالث / كلية العلوم / جامعة بغداد / 

الموتمر الدولي االول للبحوث العلمية وبراءات االختراع تحت شعار )  

/  27-26بالبحوث التقنية يزدهر التعليم العالي في العراق للمدة من 

10 /2020 

االول المسوم ) المراة العراقية تجليات الحاضر  الموتمر العلمي السنوي  

 2019-3-6وتطلعات المستقبل ( 

 

The teaching and formation bear all the legal and administrative consequences  

for the validity and accuracy of the above information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتدريسيين  استمارة السيرة الذاتية 



 االسم الثالثي 
 
 

 الكلية او المعهد 
 
 

 البريد االلكتروني  الرسمي  
 
 

 الشهادة  
 
 

 التخصص العام  
 
 

 التخصص الدقيق 
 
 

 الجامعة التي تخرج منها  
 
 

 سنة التخرج   
 
 

عناوين البحوث المنشورة و جهة النشر و رابط 
 البحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براءات االختراع و جهة االصدار  
 
 

المؤتمرات الدولية ) عنوان المؤتمر و الجهة 
 المنظمة و عنوان البحث(  

 
 

 عدد الدورات و اسم كل دورة  
 
 
 
 
 

المواد التي قام بتدريسها في الدراسات االولية و  
 الدراسات العليا ) السنة , مكان التدريس ( 

 
 
 
 
 

 آيات مظفر علي  
 
 

 المنصور   -المعهد الطبي التقني
 
 

Ayat_mudhafar@mtu.edu.iq  
 
 

 ماجستير  
 
 

 بايولوجي   
 
 

 ليزر    \مناعة  –مايكرو 
 
 

 معهد الليزر للدراسات العليا  
 
 

2009   
 
 
نانو متر على   650تأثير ليزر الدايود ذي الطول الموجي  -

منحني النمو للبكتريا السالبة لصبغة غرام و فحص القتل  
  \ المجلة العراقية للعلوم  \بالبلعمة للخاليا العدلة 

https://www.iasj.net/iasjImages/article.png   
تأثير تشعيع المكورات العنقودية الذهبيةالمقاومة للميثيسيلين   -

، و  532،  632بليزر الصمام الثنائي ذو االطوال الموجية 
نانومتر )األحمر واألزرق واألخضر( على اختبارات  405

  \مجلة كلية الطب بغداد  \الحساسية 
https://www.iasj.net/iasjImages/article.png   

 
  

 التوجد  
 
 

 اليوجد  
 
 
 
 دورة تأهيلية في طرائق التدريس   -1
    IVSLدورة المكتبة االفتراضية العلمية العراقية  -2
   MS-Access 2010دورة قواعد البيانات باستخدام  -3
 دورة محادثة مستوى اولي باللغة االنكليزية    -4
 
 

كلية التقنيات الصحية و   \2017-2010 \علم االحياء البشر 
 الطبية  

 كلية التقنيات الصحية و الطبية   \2017  \علم البكتريا مرضية 
كلية التقنيات   \ 2017-2016 \علم البكتريا التشخيصية 

 الصحية و الطبية  
المعهد الطبي   \ 2018-2017,   2015-2014 \علم الدم 

 المنصور   \التقني 

mailto:Ayat_mudhafar@mtu.edu.iq


 
 
 
 
 

المشاريع التي اشرف عليها للدراسات العليا ) اسم 
 المشروع , اسم الطالب , السنة , اسم البرنامج ( 

 
 

عناوين مناقشات الدراسات العليا ) اسم الرسالة او 
 م الطالب , مكان المناقشة و السنة (االطروحة , اس

 
 

(/ المعهد الطبي  2022لغاية االن ) -2018االحياء المجهرية / 
 المنصور  -التقني

 
 
 

 التوجد  
 
 
 

 التوجد

 

 

Ayat Mudhafar Ali 
 
  
Collage of Health & Medical Technology  

  
 

 Ayat_mudhafar@mtu.edu.iq 
 
  
Msc. Degree 

 
  
Biology/Laser 

 
  
Microbiology- immunology \ Laser science 

 
  
Institute of laser for postgraduate studies 

 
   . 

2009 
 

   
- The Effect of 650 nm Diode Laser on 

Growth Curve of Gram-negative Bacteria 
and Their Phagocytic killing Assay by 
PMN Cells.\ Iraqi Journal of science \ 
https://www.iasj.net/iasjImages/article.png 
  

-  Effect of MRSA Irradiation by 632, 532, 
and 405 nm (Red, Blue, and Green) 
Diode Lasers on Antibiotic Susceptibility 
Tests\ Journal of the faculty of medicine 
Baghdad \ 
https://www.iasj.net/iasjImages/article.png  

Full name 
 
  
College \ Institute 

 
  
Official Email 

 
  
Certificate 

 
  
General Specialty 

 
  
Accurate Specialty 

 
  
The University from which he graduated 

 
  
Year of graduation 

 
   
Titles of published researches, publisher  
and publishing link 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

mailto:Ayat_mudhafar@mtu.edu.iq


Nil 
  
Nil 

 
 
 
  

1- Qualifying course in teaching methods  
2- Iraqi virtual scientific library IVSL  

3- MS-Access 2010 (primary  ) 
4- English conversation (primary level ) 

 
  
Human Biology \ 2010-2017\ Collage of 
Health & Medical Technology 
  
Medical microbiology \ 2017 \ Collage of 
Health & Medical Technology 
  
Diagnostic Bacteriology \ 2016-2017\ 
Collage of Health & Medical Technology 
  
Hematology \ 2014- 2015, 2017-2018\ 
Instituted of medical technology- 
Almansour 

   
Microbiology / 2017 till now (2022)/ 
Instituted of medical technology- 
Almansour 

 
  
Nil 

 
 
 
 
 
  
nil 

Patent and there issuers 
   

International conferences (titles of the 
conference, organizer and research 
titles 

 
 ) 

No. of teaching courses and titles of 
each one 

 
 
 
  
The materials he taught in primary and 
postgraduate studies ( year, places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Projects supervised for postgraduate 
studies 
 ( name of project, name of student, 
year, name of program 

 
 
 

Titles and discussions of postgraduate 
studies (name of student, name of 
program, place, year ) 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 20-21)السيرة الذاتية 

 االسم: سليمة رحيم نصيف جاسم  

 موقع العمل الحالي :الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني المنصور 

 الشهادة: ماجستير   

 الجهة المانحة : الجامعة التكنولوجية  

 اللقب العلمي: مدرس  

 التخصص العام: علم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات   

 التخصص الدقيق: ذكاء اصطناعي 

   salimacomp@mtu.edu.iq البريد االلكتروني : 

 البحوث المنشورة : ال يوجد

 

 

 (  C.v   2020-2021  ) 

 Name: Salima Raheem Nsaif 

 Work site - Middle Technical University - Medical Institute Technical Al-Mansour 

 Certificate: MS.c. 

 Scientific title: Lecturer 

General specialty: Computer Science and Information Technology Specialization : 

Artificial Intelligence 

 Research field: Fuzzy Control 

 Academic subjects taught in primary studies: Computer Applications 

 The number of published researches: none 

 Publications and books: none 

 

 

 

 

 

 

mailto:salimacomp@mtu.edu.iq


 

 

 ( )سيرة ذاتية

 االسم :..سميرة سعدون مصطفى...........                                                 

 موقع العمل:  ...المعهد الطبي التقني المنصور......                                           

 الشهادات :....بكالوريوس علوم كيمياء......... 

 .......................... اللقب العلمي:....أستاذ مساعد..... 

 التخصص العام :....الكيمياء ............ 

 التخصص الدقيق :... ...................... 

 مجال الكيمياء بجميع فروعها ........  –المجال البحثي :.....المجال الطبي 

 المواد الدراسية  

 التي قام بتدريسها   

 في الدراسات 

 )االوليه/العليا( 

 الدراسات العليا  الولية الدراسات ا

 --------  عملي \الكيمياء التحليليه نظري 1

   عملي  \الكيمياء الفيزياويه نظري 2

   الكيمياء الصيدالنية عملي  3

   عملي \الكيمياء العضويه نظري 4

   السلوك المهني 5

   صناعه كيمياويه نظري  6

   سالمه مهنيه 7

 

 

طلبة  عدد االشراف على 

 الدراسات العليا 

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

   

 

 

 عالمي عربي  محلي عدد البحوث المنشورة 

9  2 

 



 

المؤلفات والكتب  

 وبراءات االختراع 

  

  

  

  

 

 

الموتمر العلمي الثاني والدولي األول للبحوث التطبيقية وبراءات   1 مشاركة في المؤتمرات 

 2019نيسان  11-9االختراع 

الموتمر العلمي السنوي االول )المرأة العراقية تجليات الحاضر   

وتطلعات المستقبل/ مركز دراسات المرأة في جامعة بغداد وبالتعاون 

 مع جامعة الكتاب في كركوك( 

 The second international conference for 

engineering, technology&sciences of Al-kitab 

university 

 6th scientific symposium held on 

december11th ,2018, by the department of 

pharmaceutical chemistry-college of 

pharmacy/ Al mustansiriyah university 

 9th scientific conference of the college of 
medicine, Al Nahrain University as oral 
presenter 21st -22nd  December 2015,Baghdad 

 –  7كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد–الموتمر العلمي النسوي الثالث  
 2016/كانون االول /  8

الموتمر الدولي االول لكلية المتاب الجامعة بالتعاون مع جامعة لوند  
/  14-13الذي عقد في بغداد للفترة من   LUNDالسويدية  

12،2017 

 Second Scientific Conference for 
Postgraduate Studies Held at Mustansiriyah 
College of Medicine Baghdad 21st 
December2017 



 3rd international scientific conference of 
medical and health specialties 23-24 March 
2016 

 

  
 
معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  )المتمر العلمي الدولي  

تشرين االول   26-25الثالث المنعقد في رحاب جامعة بغداد للمدة 
2017 

 8/12/2016-7الموتمر السنوي الثالث / كلية العلوم / جامعة بغداد / 

 Middle technical university 23-24 March 16 

 The 9th scientific conference of the collage of 
medicine, Al-Nahrain University 21-22 
december 2015 

الجامعة المستنصرية للفترة  المؤتمر العلمي الثالث عشر / كلية الطب   
 2018اذار  23-22من 

 1992المؤتمر العلمي الثالث لبحوث التعليم التقني نيسان  

المؤتمر العلمي االول للطاقات المتجددة /الجامعة التقنية الشمالية   
 2018اذار  8-7المعهد التقني/الحويجة من 

 2011التعليم التقني بغداد اذار المؤتمر العلمي الثاني عشر لهيئة  

 30/4/2009-29المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة بابل  

 2nd –AIC- MITC  December 10-11 2017 

 

Curriculum vitae 

SAMEERAH SAADOON MUSTAFA   

  Assistant Professor  

DEPARTMENT OF PHARMACY TECHNIQUES  . 

 MEDICAL TECHNICAL INSTITUTE - MANSOUR  . 

 MIDDLE TECHNICAL UNIVERSITY, IRAQ 

  

 



Personal information 

SAMEERAH SAADOON MUSTAFA  
 

5/8/1963 
  

 
KIRKUK/IRAQ   

 
 

Female 
 
  
Iraqi 

 
  
Married 

 
  
2 

 
  
07714392944 

Name  
 

 Dare of Birth 
 

 
                                     Place of Birth   

 
 

 Gender   
 
 

 Nationality   
 
 

 Marital Status  
 
 

 No. of Children   
 
 

 Cell phone No . 

 

 

Academic Information 

Assistant Professor 
 
  
PHARMACY TECHNIQUES 

 
  
CHEMISTRY 

 
 
  
  
samira.sadoon13@gmail.com 
  
samira_63@mtu.edu.iq 

 

Scientific Title   
 
 

 Scientific Dept  . 
 
 

 General specialty    
 
 

Specific specialty 
  
Email 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:samira.sadoon13@gmail.com
mailto:samira_63@mtu.edu.iq


Publications 

 .1-Kirkuk Municipal waste to Electrical Energy, Elsevier International Journal 
of Electrical Power and Energy   Systems, Volume 44, issue 1, 2013  . 

  .2-Reversal Dipolar Substituent's Effects In The Ionization      Esterification Of 
 8-Substituted 1- Phenylnaphthaline -2- Carboxylic Acid, Al-Taqani, Refereed 
Scientific Journal, Health &Medical Researches, Vol.25, NO.2 ,2012,pp. 155-
158 . 

 .3-A study of the thermodynamic Activation Parameters of 4-        Substituted 
 Diphenylacetylene  -3- Carboxylic Acid, , Al-Taqani, Refereed Scientific 

Journal, Health &Medical Researches, 1998                                                                                                                                            .                   
 .4-A study Of  The  Thermodynamic Activation Parameters of  Tolan  

Compounds ,Scientific Journal of Tikrit University Engineering Sciences, Vol. 
3, No. 1, 1996, pp. 77-89 . 

  .The study Of  electrical and optical of the  alloy (Ge , Sn , Te)5-   
 .6-The transmission of polar effect ionization and esterification  2-3and 4 – 

nitro diphenyl acetylene -4- carboxylic acid and the alkaline hydrolysis of their 
methyl ester .12th Scientific Conference  in Baghdad,  March 16-17  

 .7-The transmission of polar effect ionization and esterification  2-3and 4 – 
Chloro diphenyl acetylene -4- carboxylic acid and the alkaline hydrolysis of 
their methyl ester .11th  Annual Scientific Conference  of the University of 
Babylon, April  29-30 , 2009 . 

 .8-The transmission of polar effect ionization and esterification  of -4- 
substituted dipphenylacetylene -4- carboxylic acids. 3th Scientific Conference 
 in Baghdad,  April, 16-20, 1992 . 

 .9-Study the relationship between estrogen hormone and calcium in normal 
females before and after menopause   

  .10-10-A comparison of mammography and ultrasonography in the evaluation 
of breast masses in early stage  

 .11-Ionization and esterification with diazo - diphenyl methan , of a series of 
3-(7-substituted -1-naphthyl ) propiotic and 3-(7-substituted -1- naphthyl) 
acrylic acid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( )السيرة الذاتية

 االسم: شهباء مسلم اسماعيل  

 موقع العمل:الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني المنصور 

 الشهادات:بكالوريوس صيدلة ، ماجستير علوم صيدلة/ ادوية   

 اللقب العلمي:  استاذ   

 التخصص العام: علوم صيدلة   

 التخصص الدقيق: ادوية   

 المجال البحثي: علوم األدوية العشبية 

 المواد الدراسية  

 التي قام بتدريسها   

 في الدراسات 

 )االوليه/العليا( 

 العليا الدراسات   الدراسات االولية 

   تطبيقات عالجيه  نظري

   تطبيقات عالجيه  عملي

    

    

    

    

 

عدد االشراف على طلبة  

 الدراسات العليا 

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

  نعم طالب واحد  

 

 

 عالمي عربي  محلي عدد البحوث المنشورة 

1  1 

 

 

المؤلفات والكتب  

 وبراءات االختراع 

  

  



   شاركة في المؤتمرات 

 The 5th international scientific conference of 

medical and health specialties -10 De.2020 

  

  

 

 ه عالرية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في ادااال يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية و

 (C V  2020-2021                                                 ) 

Name : Shahbaa Muslim Ismail                                                                                      

                                   

                                    - Work site : Middle Technical university, Medical 

Institute Tech/ al -Mansour   

   - Certificate : Master  

- Scientific title : Professor    

- General speciality : Pharmacy   

- Specialization : Pharmacology   

- Research field : Ethnopharmacology   

- Academic subjects taught in primary or postgraduate studies : 

Therapeutic application    

 - The number of published researches:   one  scopus and one 

international     . 

- Publications & books : none  . 

- Participation in conferences : The 5th international scientific 

conference of medical & health specialties , 9-10 Dec 2020 

 

 

 

 



 ( )سيرة ذاتية

 األســــــــــــــــــــم: د. وجيه خاجي عبيد جابر 

 مـــوقــع العمـــــل: المعهد الطبي التقني / المنصور

 الشــــــــــهــادات: دكتوراه كيمياء حياتية   

 اللقــــب العلـمــي: مدرس

 صص العــام: كيمياء التـخ 

 التخصص الدقيق: كيمياء حياتية   

 Tissue cultureالمــجال البــحثي: كيمياء حياتية / سريرية / نانوتكنلوجي / 

 المواد الدراسية  

 التي قام بتدريسها   

 في الدراسات 

 )االوليه/العليا( 

 الدراسات العليا  الدراسات االولية 

   كيمياء سريريه 

   مجهريهشرائح  

   كيمياء عضويه 

    

    

    

 

عدد االشراف على طلبة  

 الدراسات العليا 

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

   

 

 

 عالمي عربي  محلي عدد البحوث المنشورة 

  5 

 

 

المؤلفات والكتب  

 وبراءات االختراع 

 براءة اختراع  1

  



 دولية مؤتمرات  3  شاركة في المؤتمرات 

  

  

  

 

 ه عالرية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في ادااال يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية و

(C.V   2020-2021  ) 

 Name: Wajeeh Kachi Obead   

 Work site - Middle Technical University - Medical Institute Technical Al-

Mansour  

 Certificate: Ph.D   . 

 Scientific title: Lecturer  

 General specialty: Chemistry   

 Specialization: biochemistry, Nanotechnology & tissue culture   

 Research field: biochemistry, clinical chemistry, Nanotechnology 

&tissue culture  

 Academic subjects taught in primary or postgraduate studies: clinical 

chemistry, organic chemistry and micro technique    

 The number of published researches: five (3 Scopus   ) 

 Publications and books: none   

 Participation in conferences: three international scientific conference 

 

 

 

 

 

 



 ( )السيرة الذاتية

 االسم : د. امل هندي صالح عبطان ..............  

 موقع العمل: الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني المنصور.......  

 الشهادات : دكتوراه......................................  

 اللقب العلمي: استاذ مساعد........................................ 

 التخصص العام : علوم الحياه / احياء مجهريه.............................  

 .........  التخصص الدقيق : بكتريا مرضيه ومناعه........................ 

 المجال البحثي : بكتريا مرضيه ومناعه................................................. 

 المواد الدراسية  

 التي قام بتدريسها   

 في الدراسات 

 )االوليه/العليا( 

 الدراسات العليا  الدراسات االولية 

   احياء مجهرية صيدالتيه  1

    

    

    

    

    

 

عدد االشراف على طلبة  

 الدراسات العليا 

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

   

 

 

 عالمي عربي  محلي عدد البحوث المنشورة 

 سكوبس2  

 

 

المؤلفات والكتب  

 وبراءات االختراع 

1  

  



 The 5th international scientific conference of  شاركة في المؤتمرات 

medical & health specialties , 9-10 Dec 2020 

  

  

  

 

 ه عالرية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في ادااال يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية و

 

C.V for 2020 – 2021 

Name : Aml Hindi Salih 

Work site : Middle Technical university, Medical Institute Tech/ al -

Mansour 

Certificate : Ph .D 

Scientific title : Assistant professor 

General speciality : biology, microbiology 

Specialization : medical bacteriology & immunology 

Research field : medical bacteriology & immunology 

Academic subjects taught in primary or postgraduate studies 

:Pharmaceutical microbiology 

The number of published researches: 2 , scopus . - Publications & 

books : none . 

Participation in conferences : The 5th international scientific conference 

of medical & health specialties , 9-10 Dec 2020 

 

 

 

 

 



 

 



  (C.v   2020-2021  ) 

Name: Emad Mohammed Rasheed 

Work site - Middle Technical University - Medical Institute Technical Al-

Mansour 

Certificate: Ph.D . 

Scientific title: professor 

General specialty: Veterinary medicine and Surgery 

Specialization : pharmacology and toxicology 

Research field: pharmacology 

Academic subjects taught in primary or postgraduate studies: 

pharmacology and toxicology 

The number of published researches: one Scopus   

Publications and books: none 

Participation in conferences: The 5th international scientific conference 

of medical and health specialties / 9-10 Dec 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيرة الذاتية 

 االســــــــــــــــم : امير كامل حمزة  

 موقع العمـــــــل : المعهد الطبي التقني / المنصور   

 الشهـــــــــــادات : ماجستير  

 اللقب العلمـــــي : مدرس مساعد  

 التخصص العام : علوم احصاء 

 التخصص الدقيق : علوم احصاء تطبيقي  

 المجال البحثـــي :تحليل السالسل الزمنية 

 المواد الدراسية  

 التي قام بتدريسها   

 الدراسات  في

 )االوليه/العليا( 

 الدراسات العليا  الدراسات االولية 

   حاسبات  1

    

    

    

    

    

 

عدد االشراف على طلبة  

 الدراسات العليا 

 دكتوراه  ماجستير دبلوم عالي 

   

 

 

 مؤشر معامل تأثير عالمي محلي عدد البحوث المنشورة 

5 1  

 

 

المؤلفات والكتب  

 وبراءات االختراع 

1 ((Article review)) type of double cross-sectional or 

longitudinal data (panal data) and how to deal with 

 them 



 ((Article review))Recent statistical studies of zinc 

and its effect on the human body 

 

 

االوسمة العلمية  
 عالمي(  \)محلي

 وسام باحث مبادر  \عالمي  -1

2-  

  

  

  

 

المشاركة في  
 المؤتمرات  

 المؤتمر العلمي االول للتخصصات االحصائية -1

 المؤتمر العلمي الدولي الرابع للعلوم االنسانية والتربيوية  -2

3-  

 

 ه عالودقة المعلومات المثبتة في ارية عن صحة دااال يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.V)) 

 

Name : ameer kamil hamzah  

Work site : Middle Technical university   , 

Medical Institute Tech/ al -Mansour   

   Certificate : master   

Scientific title : Assistant teacher   

General speciality : statistical science  

Specialization : statistical science  

Research field : time series analysis   

Academic subjects taught in primary or postgraduate studies :computer 

subject  

 The number of published researches:  6  . 

Publications & books : none  . 

Participation in conferences : The first scientific conference for 

statistical disciplines   

The Fourth International Scientific Conference for Humanities and 

Educational Sciences 


