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         جميلة غضبان عودة   ـم ـــــــــاالســ

 7/2/19966: تاريخ الميـالد 

  ةمتزوج  الحالة الزوجية :

  مسلمة  :   الديـــــــــــانة

         البكتريولوجي –االحياء المجهرية :     صــالتـخـص

 المجهريةفرع االحياء رئيسة - تدريسي  :       ه ــــــالوظيف

 ذ استا  الدرجة العلمية :

           .العراق –بغداد  –قرب مستشفى الكندي التعليمي-ساحة النهضة  –كلية طب الكندب :      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 :         الهاتف النقال

  :كتروني البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــلكليا الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1987 العلوم  بغداد

 بغداد الماجستير

 
 1992 العلوم

 هالدكتورا
 

 بغداد

 
 1999 العلوم

 
 أخرى

   

    

 ورة 



 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفي .ثانياً : التدرج  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1994-1993 بابل العلوم 1

 1999-1994 بغداد العلوم 2

 2016-1999 بغداد طب الكندي 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1994-1993  االحياء المجهرية والفطريات  لوم الحياة/جامعة بابلع 1

 الحياة/جامعة بغداد علوم 2

 

  البكتريا الممرضة

 

1994-1999 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 -العلومكلية -قسم علوم الحياة مدرس مساعد 1

 ابلجامعة ب

1993-1994 

 -ة العلومكلي-قسم علوم الحياة  مدرس مساعد 2
 جامعة بغداد

1994-1999 

 -كلية طب الكندي-فرع االحياء المجهرية مدرس 3

 جامعة بغداد

 

1999-2002 

 -كلية طب الكندي-فرع االحياء المجهرية استاذ مساعد 4

 جامعة بغداد

 

2002-2008 

 -كلية طب الكندي-فرع االحياء المجهرية استاذ 5

 جامعة بغداد

 

2008 



 

 

 

 

 

 

 

طب -فرع االحياء المجهرية 3

  الكندي

 2001-1999  االحياء الطبية

طب -فرع االحياء المجهرية 4

 الكندي

  البكتريولوجي -االحياء المجهرية

 

2002-2013 

طب -فرع االحياء المجهرية 5

 الكندي

دل الهيكلي يدل القلبي الوعائي ومويمو

 والموديل التكاثري دل البولييالعضلي و مو

 موديل الهضمي

 

2013-2016 

 

  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ودين في الوقاية اي–دراسة تأثير بوفيدون  1

هوائية المسببة والعالج من الجراثيم ال

 اللتهابات الجروح في الحيوانات المختبرية

كلية -قسم التقنيات االحيائية

 جامعة بغداد–العلوم 

2004 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

ستر ) بحث / بو

 حضور(

مستجدات النانو مؤتمر  1
 تكنولوجي

-الحامعة التكنولوجية 2010
 بغداد

 حضور

للجمعية المؤتمر الثالث   2
  العراقية للخصوبة

 حضور  بغداد 2010

العلمي الثالث لالحياء مؤتمر ال 3
  ةالمجهري

 بحث جامعة البصرة 2007

المؤتمر الثاني لجمعية االدارة  4
  والتنمية الصحية

  بحث اربيل 2007

الثالث للغددالصم المؤتمر  5
  والسكري

 ضورح بغداد-مركز الغدد الصم 2006

المؤتمر الثالث للعلوم  6
  البايولوجية

 بحث مصر-طنطا  2004



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الثاني للعلوم  7
 البايولوجية

-الجامعة المستنصرية 2002
 بغداد

 بحث

المؤتمر الدولي الثاني للعلوم  8
  البايولوجية

 بحث مصر-طنطا  2002

 بحث بغداد 2002  المؤتمر االول لشركة اكاي 9

 بحث بغداد 2002  36المؤتمر الطبي العراقي ال 10

لكلية  12المؤتمر الطبي ال 11
  الطب

 بحث بغداد 2000

لجمعية االحياء  8المؤتمر ال 12
  المجهرية

 بحث بغداد 1999

لجمعية االحياء  7المؤتمر ال 13
 ةالمجهري

 بحث بغداد 1994

المؤتمر الثاني لمعهد الهندسة  14
  الوراثية

 بحث بغداد 2009

المؤتمر االول للعدد  15
  التشخيصية

 ضورح بغداد 2009

المؤتمر االول لكلية طب  16
  الكندي

 ضورح بغداد 2000

 حضور بغداد 2011 مؤتمردائرة صحة الكرخ 17

 حضور بغداد 2011 مؤتمر مدينة الطب 18

 حضور بغداد 2012 /كلية العلوممؤتمر علوم الحياة 19

 بغداد بغداد 2013 مؤتمر طب الكندي الدولي 20

مؤتمر جمعية النانوتكنولوجي  21
 العراقية

 

-الجامعة التكنلوجية 2014
 بغداد

 حضور

 حضور بغداد 2014 مؤتمر مدينة الطب الدولي 22

المؤتمر الدولي للعلوم  23
 البايولوجية

 حضور بغداد 2015



 

 

 

 

 

 

 

الثالث لكلية ي علمالمؤتمر ال 24
 طب الكندي

ئاسة اللجنة ر بغداد 2016

 االدارية للمؤتمر

المؤتمر السادس لمركز  25
 امراض الدم

 حضور بغداد 2106

المؤتمر العلمي النسوي  26
 الثالث/علوم البنات/جامعة بغداد

عضو اللجنة  بغداد 2016

 العلمية للمؤتمر

لعشابين في مؤتمر عمل ا 27
 العراق

 حضور بغداد 2016

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

-2005)عضو ورئيس لجنة االمتحانية
2007) 

 حضور 

  مناقشات االطاريح للدراسات العليا

 تقويم البحوث الغراض الترقية للعديد من الكليات 2008-2007مديرة التسجيل 
 والمعاهد

 تقويم البحوث للنشر في المجالت العلمية 2009-2008الخريجين  وحدة

-2009)لجنة تعضيد البحوث
2010)(2010-2011)(2011-2012) 

دورة تصميم البادئات في جامعة النهرين /مركز الدنا 
 4/2014العدلي للبحث والتدريب 

 PCR2011دورة في تقنية التفاعل السلسلي  حضور ندوات التعليم المستمر للكلية

 معهدالتقنيات االحيائية

 التقنية 

 

مركزالبحوث 2015دورة تطوير الكوادر القيادية لالدارة  2014-2011عضولجنة المقاصة في الكلية

 النفسية
 الدورة التدريبية لمشروع حوكمة جامعة بغداد الكترونيا 2013-2011 رئيسةفرع االحياء المجهرية

5/2016 
بغداد  IREXورشة عمل تحديث مناهج كليات الطب/  2014-2013 عضو لجنة الترقيات

23/7/2016 
ورشة عمل اتستعراض منهاج كلية طب الكندي الجديد  2015-2011 عضو لجنة المناهج المحدثة

24/11/2016 
 معاون العميدللشوؤن االدارية والمالية

2014-2017 
 

  -2017المجهرية  ءرئيس فرع االحيا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تأثير مبيدالبروبانيل وتلقيح التربة ببعض انواع   1

 االنابينا في نمو الرز

مجلة مؤتة للبحوث 

 والدراسات

1996 

حياء المجلة العراقية لال روبانيلتأثيربعض انواع انابينا في مبيد االدغال ب 2

 المجهرية

1995 

المجلة العراقية لالحياء  في نوعين من جنس انابيناتأثير مبيد البروبانيل  3

 المجهرية

1994 

4 Some Immunological Effects of 

Escherichia coli Lipopolysaccharide in 

Rats 

 2000 مجلة العلوم العراقية

5 Extraction and Purification of 

Escherichia coli Lipopolysaccharide 

مجلة بحوث التقنيات 

 الحيوية

2000 

6 Bacterial Lipopolysaccharide and 

Yeast’s Glucan as an 

Immunomodulator for Prophylactic 

and Treatment of Urinary Tract 

Infection 

المجلة العراقية لالحياء 

 المجهرية

2000 



 

 

 

 

 

 

 

7 Serum Bactericidal Ability of Some 

Laboratory Animals against 

Pseudomonas aeruginosa 

المجلة العراقية لالحياء 

 المجهرية

2000 

8 The Role of Diethylethiocarbamate in 

Protection of Tissues against Bacterial 

Infection 

المجلة العراقية لالحياء 

 المجهرية

2001 

9 Extraction of Glucan from Baker’s 

Yeast and Its Application as a 

Therapeutic Agent for Urinary Tract 

Infections 

مجلة االختصاصات 

 الطبية العراقية

2002 

10 Polyvinylpyrrolidone as a 

Prophylactic Agent against Klebsiella 

pneumoniae Infection 

 2002 مجلة علوم المستنصرية

11 Prevalence and Antibiotic 

Susceptibility of Aerobic Bacteria in 

Infected Postsurgical Wounds 

 2005 مجلة علوم المستنصرية

12 Triton X-Iodine as a New Disinfectant 

against Isolated Bacteria from 

Infected Surgical Wounds 

 2005 مجلة علوم المستنصرية



 

 

 

 

 

 

 

13 The Efficacy of Dextran70 on 

Reticuloendothelial System in     

Systemically Infected Mice with  K. 

pneumonia 

مجلة االختصاصات 

 الطبية العراقية

2007 

14 Hafnia alvei Urinary Tract Infection  مجلة االختصاصات

 الطبية العراقية

2008 

15 Isolation of tRNAfrom Uropathogenic 

Escherichia coli. 

مجلة االختصاصات 

 الطبية العراقية

2008 

16 Isolation, Identification and 

Antimicrobial Susceptibility of 

Uropathogenic Morganella morganii 

 2009 مجلة كلية طب الكندي

17 The influence of patient’s age and 
severity of Pulmonary tuberculosis on 
serum 
interlukin-6 levels 

International Journal for 

Sciences and 

Technology 

2012 

18 THE POSSIBLE RELATIONSHIP 

BETWEEN SERUM TUMOR NECROSIS 

FACTOR 

ALPHA LEVEL AND THE RECOVERY 

OF PATIENTS WITH PULMONARY 

TUBERCULOSIS 

IJBPAS 2013 

19 LEVEL OF INTERLEUKIN-10 IN SERA OF 

SOME IRAQI TUBERCULOSIS PATIENTS 
JIARM 2013 

20 ALTERATION OF IMMUNE 

MEDIATORS IN PATIENTS WITH 

HEPATITIS B AND 

C VIRUS INFECTION 

IJBPAS 2013 



 

 

 

 

 

 

 

21 Histopathological Changes of Some 
Internal Organs of Mice 
Injected with Exotoxin a at Low 

Concentrations 

Journal of Biology, 

Agriculture and 

Healthcare 

2014 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      عضو جمعية الما بكروبايولويين العراقيين 

    عضو الجمعية العربية االمريكية لالحياء المجهرية 

 عضو الجمعية العراقية للنانوتكنلوجي 

 و شهادات التقدير. الجوائز ب الشكر ، كتعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

المجلس العراقي  /ب2999المرقمكتاب شكر وتقدير 1
 لالختصاصات الطبية

2009 

 2009 كلية طب الكندي  4340المرقمكتاب شكر وتقدير  2

 2394المرقمكتاب شكر وتقدير  3

 
 الكندي  كلية طب

 
2009 

 1937المرقمكتاب شكر وتقدير  4

 
 2007 كلية طب الكندي 

 6679كتاب شكر وتقدير  5

 
 2007  رئاسة جامعة البصرة

 592كتاب شكر وتقدير  6

 
  كلية الطب/جامعة النهرين

 
2010 

 2890كتاب شكر وتقدير  7

 
 2006 طب الكندي كلية  

 2694كتاب شكر وتقدير  8

 
 2005 ندي كلية طب الك 

 756كتاب شكر وتقدير  9

 
 2002 كلية طب الكندي  

 16909كتاب شكر وتقدير  10

 
 2002  رئاسة جامعة بغداد

 2276ر كتاب شكر وتقدي 11

 
 2002 كلية طب الكندي  

 184كتاب شكر وتقدير  12

 
 1998 رئاسة جامعة بغداد

 2011 كلية طب الكندي  1302كتاب شكر وتقدير  13

 2012  العلوم/جامعة بابلكلية  7/27/4113ب شكر وتقدير كتا 14



 

 

 

 

 

 

 

 2015 كلية طب الكندي  2344كتاب شكر وتقدير  15

 2014 رئاسة جامعة بغداد 2727كتاب شكر وتقدير ش ع/ 16

 2014 كلية طب الكندي  1048كتاب شكر وتقدير  17

 2014 جامعة الكوفة 1651كتاب شكر وتقدير 18

 2014 كلية طب الكندي  3425ر كتاب شكر وتقدي 19

 2013 كلية طب الكندي 1949كتاب شكر وتقدير 20

 2014 جامعة بغداد 737كتاب شكر وتقدير 21

 2013 جامعة بابل 8437كتاب شكر وتقدير 22

 2013 جامعة بغداد 3843كتاب شكر وتقدير  23

 2015 كلية طب الكندي  2344كتاب شكر وتقدير  24

 2015 كلية طب الكندي  3352دير كتاب شكر وتق 25

 2016 كلية طب الكندي  2186كتاب شكر وتقدير  26

م ر كتاب شكر وتقدير  27
 69/10262و/

 2016 مكتب رئيس الوزراء 

 2016 كلية طب الكندي  4218كتاب شكر وتقدير  28

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

 ات .ــني عشر :اللغثا 

   ةاللعة االم العربي            

  ليزيةلللعة االنك             

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


