
 
 

 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 /اسراء داود فرحان احمد الرديني 
 

 

 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 اسراء داود فرحان احمد الرديني االسم الرابعي واللقب

 16/10/1985 اتريخ التولد

 متزوجة  احلالة االجتماعية

 Asraa@uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

 07700286309 املوابيل رقم  
 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

  الدرجة العلمية

 قسم علوم الحياة  القسم العلمي

 مدرس مساعد العنوان الوظيفي
 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 الدقيق

 سنة التخرج الكلية اجلامعة

علوم  البكالوريوس

 الحياة 

علوم 

 الحياة 

 2007 العلوم  ديالى 

التربية  ديالى انسجة  علوم الحياة  املاجستري

للعلوم 

 الصرفة 

2017 

التربية  ديالى طفيليات  علوم الحياة  الدكتوراه

للعلوم 

 الصرفة

2022 
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 األلقاب العلمية 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
 4/12/2017يف  16899/ش/د مدرس مساعد

  مدرس
  أستاذ مساعد

  أستاذ
 

5 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح

 العنوان الشهادة
يف معثكلة الفئران  Fenugreekأتثري املستخلص املائي لبذور احللبة  املاجستري

 املستحثة مبرض السكري  Mus musculusالبيض 
ملستخلص الدودة اجلرذ الشريطية التأثري املناعي والنسجي  الدكتوراه

Hymenolepis diminuta  يف عالج الفئران البيض املستحث
 فيها مرض القولون التقرحي

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

 الدراسية التي يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 انسجة حيوانية الثالثة / قسم علوم احلياة
 حيوانية فسلجة  الثالثة / قسم علوم احلياة

 طفيليات  الثانية / قسم علوم احلياة 
 تشريح نبات   الثانية / قسم علوم احلياة 

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة

Study Effect of Alloxan in Diabetic–Induced 
Mice 

Diyala 
Journal For 

Pure 
Science 

2017 

Description stages of oogenesis in 
Chondrostoma regium(Heckel,1843) 

Anbar 
university 
journal of 

pure 
Sciences 

2018 

Study of the effect of pesticide 2, 4-D on the 
histological structure of the lungs in the 

albino mice (Mus musculus) 

Journal of 
Pharmaceut
ical Sciences 

2018 



 
 

 التدريسيةالسيرة الذاتية للهيئة 

3 

 

&Ministry of Higher Education 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

 

and 
Research 

Reduce The Changes in Histological 
Features of Colon Resulting from 

Ulcerative Colitis by worm antigens 

Archives 
of Razi 
Institute 

2022 

  

Genetic predisposition to colitis and 
immune response in mice induced with 

disease and treated with helminth 
antigen 

HIV 
Nursing 

2022 

  

Evaluation of Some Blood Constituents 
in dependence on Complete Blood 
Count of Patients in Baquba City, 

Diyala Province, Iraq 

HIV 
Nursing 

2022 

 

8 
المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العمل
 زرع ونقل االعضاء البشرية الندوة/

Organ transplantation  
جامعة دايىل /كلية 

 العلوم 
21/9/2021 

التغريات النسيجية والفسلجية النامجة   ورشة العمل /
 عن تشحم الكبد وكيفية الوقاية منه

جامعة دايىل /كلية 
 العلوم

2021 

ندوة /الدور احملتمل للديدان يف عالج التهاب القولون 
 التقرحي 

جامعة دايىل /كلية 
 العلوم 

2023 

ورشة / التأثري اجلانيب لالدوية الكيميائية على بكرتية 
 االمعاء املفيدة للصحة 

 25/6/2021  كلية الرتبية املقدادية

جامعة دايىل /كلية  ورشة / سرطان املبايض   
 العلوم 

29/5/2022 

الدماغ ورشة/ عامل التغذية العصيب املشتق من   
BDNF 

جامعة دايىل /كلية 
 العلوم

23/5/2022 

ورشة/ التغريات النسجية والفسلجية النامجة عن تشمع   
 الكبد وكيفية الوقاية منه

جامعة دايىل/كلية 
 العلوم

23/5/2022 
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 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
 Rotaryدورة تدريبية / طريقة استخدام ال 

microtome   املستخدم يف قطع االنسجة احليوية 
جامعة دايىل/ كلية 

 العلوم 
3-4/7/2022 

دورة تدريبية / طريقة  عمل الشرائح الزجاجية للمقاطع 
 النسجية 

جامعة ديالى/ كلية 

 العلوم 
19-20/4/2022 

جامعة ديالى/ كلية  دورة تدريبية/ الكشف عن مرض االسقربوط

 العلوم 
21-22/6/2022 

جامعة ديالى/ كلية  دورة تدريبة /تقنية زراعة االنسجة 

 العلوم 
17-18/7/2022 

دورة تدريبية / زراعة اخلالاي اجلذعية بطرائق متاحة   
 خمترباي

جامعة ديالى/ كلية 

 العلوم
2023 

دورة تدريبية/ احلشرات الناقلة لالمراض البكرتية   
 والفريوسية الفطرية 

ديالى /كلية جامعة 

 العلوم 
2023 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
 2020-2019 مقرر الدراسات العليا 
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

  
  
  
  
  

 

12 
التقويم العلمي للبحوث 

 واألطاريح
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13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 26/8/2021 14/1430 م و وزارة التعليم العايل ) الوزير ( 
  11/8/2020 2/532م و  وزارة التعليم العايل ) الوزير (
 23/9/2020 2/709م و  وزارة التعليم العايل ) الوزير (

 28/6/2020 6035ش.د.م./ رائسة اجلامعة 
 27/3/2019 5419ش/د/ رائسة اجلامعة 

  24عددهن  العميد 
 4/3/2019 750 العميد 
 2230 25/6/2019 

   2291 30/6/2019  
   1259 9/4/2019 
 30/6/2022 817/ 2م و  الوزير   
 25/10/2022 2/1136م و الوزير   
 17/5/2020 4/2049 الوزير   
 14/4/2021 2/666م و  الوزير   
 1/3/2021 432/ 2م و  الوزير   
 29/4/2021  5710ش/د/م  رائسة اجلامعة   

 


