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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 لينا عبداالمير سلمان داود السعدي  االسم الرابعي واللقب

 24/5/1983 اتريخ التولد

 متزوجة احلالة االجتماعية

 linaabdulameer@uodiyala.edu.iq اإللكرتوينالربيد 

 07716118858 رقم  املوابيل 
 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه علوم حياة /وراثة احياء مجهرية التحصيل العلمي

 استاذ مساعد الدرجة العلمية

 الحياةعلوم  القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي
 

 الشهادات 3

االختصاص  االختصاص العام الشهادة
 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

 2005 العلوم ديالى  علوم حياة البكالوريوس

احياء  احياء مجهرية املاجستري

 مجهرية

التربية  ديالى

للعلوم 

 الصرفة

2011 

علوم  الدكتوراه

حياة/احياء 

 مجهرية

وراثة 

احياء 

 مجهرية

التربية  ديالى

للعلوم 

 الصرفة

2020 

 

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي األلقاب العلمية 4

 

صــورة شخ

mailto:linaabdulameer@uodiyala.edu.iq
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 2012/  7/  1يف  604 مدرس مساعد
 17/1/2017 مدرس

 1/8/2021يف  1433 أستاذ مساعد
  أستاذ

 

 

5 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح

 العنوان الشهادة
املعزولة من  Pseudomonas aeruginosaدراسة بكرتيولوجية لبكرتاي  املاجستري

 مصادر سريرية خمتلفة يف مدينة بعقوبة وضواحيها
 Molecular Detection of Multidrug Resistant of الدكتوراه

Some Genes and the Effect of ZnONPs as 
Alternative to Antibiotics for Pseudomonas 

aeruginosa 
 

 

6 
المواد والمراحل 

 الدراسية التي يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 ) نظري ( 2احياء جمهرية  الثانية
 تقنيات احيائية )نظري( الرابعة
 مضادات حياتية )نظري ( الرابعة
 بكرتاي مرضية ) عملي ( الرابعة

 

7 
البحوث 

والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
Effect of Inhibitors β-Lactamase on 

recovery effectiveness of  some β-

Lactam antibioticis against Pseudomonas 

aeruginosa 

Diyala 
Journal of 
Medicine  

تشرين ااالول  
2013 

Comparsion between polymerase chain 

reaction and Ziehl-Neelsen stain for 

detection renal tuberculosis .   

International 

Journal of 

Current 

Microbiology 

and Applied 

Sciences 

 2014حزيران 
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Seroprevalence of  Human 

Cytomegalovirus among Patients with 

Hemodialysis in Diyala Providance 

 

 

International 

Journal of 

Current 

Microbiology 

and Applied 

Sciences 

كانون االول 
2014 

Heavy Metals Tolerance and Antibiotics 

Susceptibilty Profiles of Staphylococcus aureus 

Strains Isolated From Clinical Sources in 

Baquba city 

Diyala Journal 
of Pure 

Sciences 

كانون الثاين 
2017 

 Detection of Virulance Factors and Antibiotics 

Susceptibilty of Pseudomonas aeruginosa 

Isolated from Burns and Wounds infections in 

Ba'quba City. 

IOSR Journal 

of Pharmacy 

and Biological 

Sciences 

تشرين االول 
2017 

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, 

ATTITUDE AND PRACTICE TOWARDS 

HEPATITIS C AMONG STUDENTS OF 

SECONDARY SCHOOLS IN BAQUBA 

DISTRICT, DIYALA PROVINCE, IRAQ, 2015 

Journal of  

Biochemical 

and cellular 

archives 

 2019ااير 

EFFECTS OF ZINC OXIDE NANOPARTICLS 

AND CEFTAZIDIME ON THE GENE 

EXPRESSION OF EXTENDED SPECTRUM 

β-LACTAMASE (BLAOXA-10) OF 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN DIYALA, 

IRAQ 

Journal of  

Biochemical 

and cellular 

archives 

2020 

Prevalence of blaVIM, blaIMP and blaNDM 

Genes in Carbapenem Resistant Pseudomonas 

aeruginosa Isolated from Different Clinical 

Infections in Diyala, Iraq 

Indian Journal 

of Public 

Health 

Research & 

Development 

 2020حزيران

BOX- Genotyping of Carbapenem Resistant 

Acinetobacter baumannii Clinical Isolates from 

Diyala/Iraq 

Indian Journal 

of Forensic 

Medicine & 

Toxicology 

 2021نيسان

 MOLECULAR DETECTION OF BIOFILM 

CODING GENES IN EXTENSIVELY DRUG-

RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII 

ISOLATED FROM IRAQI PATIENTS IN 

DIYALA 

Biochemical 

and cellular 

archives 

 2021متوز 

 Prevalence of Class 1 and Class 2 Integrons in 

Extensively Drug-Resistant Escherichia 

Coliisolated from Iraqi Patients with Diabetic 

Foot Ulcers in Diyala Province 

Annals of the 

Romanian 

Society for Cell 

Biology 

2021 
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 Expression of  Efflux Pump Gene (norA) in 

Clinical Isolates of Staphylococcus aureus in 

Diyala/Iraq 

 

Biochemical 

and cellular 

archives 

2022 

 Quorum sensing Regulators Control Virulence 

Gene Expression in Vibrio cholerae: A Review 

Diyala Journal 

of Pure 

Sciences 

 2022نيسان 

 Molecular Analysis of Proteus mirabilis 

Virulance Genes Isolated from urinary tract 

infections from Baquba teaching hospital 

First Samarra 

International 

Conference for 

Pure and 

Applied 

Sciences 

تشرين الثاين 
2022 

    
 

8 
المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها العملاسم املؤمتر / الندوة / ورشة 
كلية الطب  عزل وتوصيف اجلراثيم

 البيطري
16-5-2010 

 27/9/2012-26 كلية الطب  مؤمتر كلية الطب الثاين
كلية الطب /  مؤمتر كلية الطب 

 جامعة بغداد
23-24/11/2019 

كلية العلوم  مؤمتر سامراء الدويل االول
التطبيقية/جامعة 

 سامراء

24-25/3/2021 

 27/6/2021-26 جامعة كربالء مؤمتر كربالء الدويل السادس   
 

 

 

 

 

 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
خمترب الصحة العامة  PCRدورة تدريبية يف تقنية تفاعل البلمرة الــحلقي 

 املركزي / بغداد
24/4/2011 

 2012 رائسة جامعة دايىل دورة كفاءة احلاسوب
 21/5/2012 رائسة جامعة دايىل دورة طرائق التدريس
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 2014 قسم علوم احلياة حماضرة يف دورة التحليالت املرضية
 2016 قسم علوم احلياة حماضرة يف دورة طرق زرع العينات البكتريية  
 2018 قسم علوم احلياة حماضرة يف دورة اختبار احلساسية للمضادات احلياتية  
 2020 قسم علوم احلياة حماضرة يف دورة لقاحات كوروان وانواعها  
 2021 قسم علوم احلياة حماضرة يف دورة الفطر االسود وعالقته بفايروس كوروان  
حماضرة يف دورة محى القرم احلمى النزفية واتثرياهتا على   

 الصحة العامة 
 2022 قسم علوم احلياة

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 2013 - 2012 تدريسية في قسم علوم الحياة

 2012 مسؤولة ضمان الجودة في قسم علوم الحياة
عضو في لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية لمادة البايولوجي 

 جزيئي
24-4-2013 

 2014-2013 عضو اللجنة االمتحانية يف قسم علوم احلياة
 2014-2013 ( يف قسم علوم احلياة 2مسؤولة خمترب االحياء اجملهرية رقم ) 

 2016-2015 مقرر الدراسات العليا يف قسم علوم احلياة
 2022-2020 مقرر الدراسات العليا يف قسم علوم احلياة

  
  
  
  

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 3/4/2014شكر وتقدير من عمادة كلية العلوم يف احتفالية يوم الكلية بتاريخ  شهادة 
 يف املؤمتر 2019شهادة شكر وتقدير من عمادة كلية الطب جامعة بغداد  
 يف املؤمتر 2021شهادة شكر وتقدير من عمادة كلية العلوم جامعة سامراء  
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لالشراف على   2021مؤمتر حبوث التخرج شهادة شكر وتقدير من عمادة كلية العلوم يف  
 حبث التخرج االول

  
 

12 
التقويم العلمي للبحوث 

 واألطاريح

 Journal of Ideas in Healthتقومي حبوث يف اجمللة الرتكية  
 تقومي حبوث يف جملة دايىل للعلوم الصرفة/كلية العلوم 
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 عليهاالحاصل 

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 28/11/2005 913 كلية العلوم
 19/2/2008 207 كلية العلوم
 27/6/2009 1207 كلية العلوم
 12/6/2014 1762 كلية العلوم

 2/9/2014 11552 رائسة جامعة دايىل
 14/9/2014 2300 كلية العلوم
 28/8/2014 2219 كلية العلوم
 26/7/2014 1463 كلية العلوم

 2016 1267 رائسة اجلامعة  
 2016 398 عمادة كلية العلوم  
 2019 1376 مكتب الوزير   
 2020 1527 رائسة اجلامعة  
 2021 14/1430م مكنب الوزير   
 2021 2/666م  مكتب الوزير   
 2021 15942ش/د/م  رائسة اجلامعة   
 2021 4433 كلية العلوم عمادة    
 2022 1246 عمادة  كلية العلوم  
 2022 3072 عمادة  كلية العلوم  
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 2022 2311 عمادة كلية الطب البيطري  
 


