
 
 

 التدريسيةالسيرة الذاتية للهيئة 

1 

 

&Ministry of Higher Education 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

 

 

 

 االسم الرباعي واللقب / زينب عبد محمد محمود التميمي 
 

 

 

 

 

 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 زينب عبد محمد  االسم الرابعي واللقب

 1983 / 9/ 15 اتريخ التولد

 متزوجة  احلالة االجتماعية

 Zainababed@uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

 07717898846 رقم  املوابيل 
 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه في علوم الحياة  التحصيل العلمي

 الدكتوراه  الدرجة العلمية

 التقانه االحيائية  القسم العلمي

 تدريسي  العنوان الوظيفي
 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

احياء  علوم حياة  البكالوريوس

 مجهرية 

 2005 العلوم  ديالى 

احياء  علوم حياة  املاجستري

 مجهرية 

التربية  ديالى 

للعلوم 

 الصرفة 

2013 
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احياء  علوم حياة  الدكتوراه

 مجهرية 

التربية  ديالى 

للعلوم 

 الصرفة 

2022 

 

 األلقاب العلمية 4

 األمر (األمر اجلامعي ) العدد واتريخ  اللقب العلمي
  مدرس مساعد

  2021/  8/ 29يف /   10643 مدرس
  أستاذ مساعد

  أستاذ
 

5 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح

 العنوان الشهادة
 A Study OF Normal Bacterial Flora املاجستري

Producing  
Axilla And Foot Odor 

 Bacterial Detection and Genetic الدكتوراه
Polymorphisms of  
Some Cytokines in A Sample of Iraqi Women 
with  
Bacterial Vaginosis 

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

 الدراسية التي يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 احياء جمهرية عام  الثانية 
 التقانه االحيائية  البيئية  الثانية 
  
  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
Detection  the protein initiates starfish 

egg 
EUROPE

AN 
2020 
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JOURNA
L OF 

MOLEC
ULAR 

&CLINIC
AL 

MEDICI
NE 

Aviral – parasitic study on causes 
pathogenic diarrhea in vaccinated 

children of Diyala Governate 

BIOCHE
MICAL 

&CELLU
LAR 

ARCHEI
VE 

2020 

Virulence factors and Clinical Features 
of Streptococcus Pyogenes Overview 

ANNALS 
OF 

R.S.C.B 

2021 

Gold nano particles  as an alternative  
option  of antibacterial agent against  
pseudomonas  aeroginosa sp . and 
staphylococcus aureus MRSA 16 

BIOCHE
M.CELL 

2020 

  

A GENETIC POLYMORPHISM OF 
INTERLEUKIN 9 GENE 

(RS1313970720) IN  
BACTERIAL VAGINITIS S OF 
IRAQI WOMEN PATIENTS 

Turkish 
Journal of 
Physiother

apy and 
Rehabilitat

ion 

2021 

  “A genetic polymorphism of IL- 
7(rs964373) in  

Internatio
nal Journal 

2022 
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bacterial vaginitis in Iraqi women 
patients” 

of Special 
Education 

 

8 
المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العمل
   

 

 

 

 

 

 

 

 نوع المشاركة الجهة المقيمة للنشاط تاريخ انعقاده عنوان النشاط ت

المؤتمرالعلمي الدولي الرابع   

واالربعون يعنوان االتجاهات 

العلوم االنسانية الحديثة في 

 واالجتماعية 

  

البورد االلماني للتريب  2019/ 10/ 26

ومؤسسة العراقة للثقافة 

والتنمية والنقابة العامة 

 للمدربين العراقيين 

 مؤتمر دولي 

المؤتمر الثاني لنقابة  

 االكاديميم العراقيين 

نقابة االكاديمين   2/2020 /12

العراقيين / مركز 

  يجيالتطوير االسترات

 مؤتمردولي  
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حماية المعلومات في عصر   

 االنترنت 

 ورشة حضور  كلية العلوم   31/5/2020

توجهات التكنلوجيا بعد  

 فايروس الكورونا 

 ورشة حضور  كلية العلوم  11/5/2020

 Lets break the chain of 

COVID -19 infection  

   

 ONLINE WASIT 

FIRST 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

CORONAVIRUS 

PANDEMIC  

25-

26/4/2020  

 ورشة حضور  جامعه واسط 

كلية التربية للعلوم  10/5/2020 نصائح لتقوية الجهاز المناعي  

 الصرفة 

 حضور ورشة 

كلية التربية للعلوم  5/2020/ 20 اخالقيات مهنة التعليم  

 الصرفة 

 ورشة حضور 
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الصعوبات التي يواجهها  

العلماء في مكافحة فايروس 

 كورونا 

 محاضرة )ورشه ( كلية التربية المقداد  9/5/2020

 محاضرة )ورشة ( كلية التربية المقداد  2020 /2 /13 الفيروسات  

 كلية التربية المقداد  9/3/2020 امراض الدم  

  

 محاضرة )ورشة (

للطالب كيفية عمل امتحان  

في الصف االلكتروني وتقليل 

 نسبة الغش 

 حضور ورشة  كلية التربية المقداد  14/4/2020

استخدام تطبيقات كوكل في  

 عمل محاضرات عن بعد 

 حضور ورشة  كلية التربية المقداد   11/4/2020
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توجهات واجراءات وزارة  

التعليم العالي والبحث العلمي 

في العراق الستكمال 

المتطلبات العلمية واعتماد 

التعليم االلكتروني كبديل 

 مساعد 

منتدى ابتكار للتدريب  2020 /4/4

 والدراسة 

 حضور ورشة 

المخدرات وتاثيرها على  

 الصحة النفسية والجسدية 

كلية التربية  االساسية  6/7/2021

 جامعه تكريت 

 محاضرة 
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التاثير الكيميائي للمضادات  

  بكتيريا االمعاءالحياتية على 

 محاضرة  كلية التربية المقداد  4/6/2021

كيفية التعامل الصحيح مع  

النفايات البايولوجية 

 والكيميائية 

 محاضرة  كلية التربية المقداد  2021 /8/5
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تااثير المضادات  

الحياتية على بكتيريا النورمل 

فلورا )اسبوع المضادات 

 الحياتية (

التربية المقداد كلية  2021 / 9/2

بالتعاون مع مستشفى 

 المقدادية العام 

 محاضرة 

كلية التربية المقداد  2021/ 3/ 26 فايروس كورونا  

بالتعاون مع مستشفى 

 المقدادية العام 

 محاضرة 
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 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
   

 ل 6-جحج
 

  

   
   

 

 

 

 االدارية والعلمية المناصب 

 

 

 

 فترة إشغال المنصب مكان العمل المنصب ت

  2015 – 2014 كلية التربية المقداد  مسؤولة االرشاد التربوي  

مسؤولة شعبة البعثات والعالقات  

 الثقافية 

  2016 -2015 كلية التربية المقداد 

  2017 -2016 كلية التربية المقداد  امينة مجلس الكلية  

  2019 -2018 كلية التربية للعلوم الصرفه  تفرغ دراسي للدكتوراه  
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

  
  
  
  
  

 

12 
التقويم العلمي للبحوث 

 واألطاريح

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر املاحنة لكتاب الشكراجلهة 
 2014  شكر وتقدير السيد العميد / كلية الرتبية املقداد 

 2019  شكر وتقدير السيد العميد / كلية العلوم 
 2021  شكر وتقدير / وزارة التعليم العايل 
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