
 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

 اوال :البيانات الشخصية 

 خديجة عبيس حمود االسم 

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 7913 التولد

 عراقية الجنسية

 7999-3-52 تاريخ التعيين 

 قسم البيئة –كلية العلوم –جامعة القادسية  جهة العمل

 طفيليات  التخصص

 Khadeeja.abees@qu.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 ثانيا :المؤهالت العلمية 

 التخصص البلد  اسم الجامعة سنة التخرج الشهادة

 طفيليات العراق القادسية 5172 الدكتوراه

 طفيليات العراق القادسية 5112 الماجستير

 علوم حياة العراق  القادسية 7991-7991 البكالوريوس

 

 ثالثا :الخبرات العلمية

 السنة جهة العمل  الوظيفة

 5111-7999 كلية الطب البيطري  مساعد باحث 

 5111-5112 كلية الطب البيطري مدرس مساعد 

 5111 كلية العلوم  مدرس

 5172 كلية العلوم  استاذ مساعد 

 

 رابعا :البحوث واالنشطة العلمية 

 البحوث  ت

 دراسة التغيرات المرضية النسيجية للتجريع الفموي لعقار الميبندازول في انسجة امعاء الفئران البيض السويسرية  7

تاثير المستخلص المائي الحار لثمار نبات الحنظل وعقار المبيبندازول في معدل تركيز الهيموغلوبين وحجم خاليا الدم  5

 المرصوص للفئران السويسرية 

صية للطفيليات والبكتريا المعوية المرافقة اللتهاب الزائدة الدودية لدى المرضى المراجعين الى مستشفى دراسة تشخي 3

 الديوانية التعليمي 

 دراسة وبائية للطفليات المعوية في مستشفى الديوانية التعليمي  2

 

والبابونج في تصبيغ بعض الديدان الشريطية استخدام بعض المستخلصات المائية الباردة لنباتات الزعفران والكركم  2

 المعزولة بعض الديدان الشريطية المعزولة من طيور الفاخته

 دراسة التغيرات المرضية النسيجية لبعض االعضاء الداخلية للقطط المصابة بطفيلي المقوسة الكونيدية 6

فرات االوسط من العراق باستخدام تقنية تفاعل سلسلة الكشف عن طفيلي المقوسة الكونيدية في الطيور الداجنة في منطقة ال 1

 البلمرة االعتيادي 

 باستخدام الديوانية مدينة في  حياء السكنيةاال بعض في بالشر لتلوث مياه المرافق G.lambla  لطفيلي ةتشخيصي ةدراس 8

 .ياداالعتي البلمرة ةسلسل تفاعل نيةوتق يفوالتط ةطريق

 المائي الحار لثمار نبات الحنظل على القراد الصلبدراسة تاثيرالمستخلص  9

على بالغات الدودة الشريطية القزمه  C.colocynthisدراسة االثير السمي للمستخلص المائي الحار لثمار نبات الحنظل  10

 في الفئران السويسرية المصاب بها تجريبيا.



عند االطفال الرضع المصابين باالسهال والراقدين في مستشفى  E.histolyticaالتحري عن طفيلي االميبا الحالة للنسيج  77

 RT-PCRالوالدة واالطفال بالطرق الكالسيكية وتقنية تفاعل سلسة انزيم البلمرة في الوقتالحقيقي 

 

 

 

 خامسا : المهام االدارية

 التاريخ المهمة االدارية ت

 5111-5112 مقرر قسم 7

 5171 رئيس قسم البيئة  5

 

 سادسا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك بها 

 التاريخ اسم المؤتمر او الندوة ت

 5111 المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم  7

 5111 ندوة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث  5

 5119 المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الصرفة والتطبيقية في جامعة الكوفة  3

 5175 المنعقدة في كلية الطب البيطري PCRتدريبية حول استخدام تقنيةة ندوة 2

 

 سابعا :دورات تنمية اعضاء هيئة التدريس التابعة لجامعة القادسية التي شارك بها كمتدرب

 التاريخ اسم البرنامج التدريبي ت

 5112 دورة التاهيل التربوي  1

 5119 دورة تقنيات التعلم  2

 5119 دورة تقنيات الحاسوب  3

 5172 لم االلكتروني عدورة الت 4

 ICDL  5172دورة 5

 5112 دورة الحاسبات التاهيلية 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curriculum vitae of a faculty member 

First: Personal data 

 Khadija Abis Hamoud Name 

Assistant Professor Scientific Rank  

1973 Birth   
 

Irqi nationality 

25-3-1999 Date of appointment  

Department of Environment Department of Sciences -  

parasites Specialty  

 Khadeeja.abees@qu.edu.iq E-mail 

 

Second: Educational qualifications 

Degree  Year of 

Graduation 

University Name 

 

 

Country Specialization 

PHD 2014 Al -Qadisiyah Iraq  

 

Parasites 

Masters 2004 Al -Qadisiyah Iraq  

 

Parasites 

Bachelor 1997-1998 Al -Qadisiyah Iraq  

 

Biology 

Third: Scientific expertise 

Job Title Year 

 

Research Assistant College of Veterinary Medicine 7999-5111 

Assistant Lecturer College of Veterinary Medicine 5112-5111 

Teacher Faculty of Science 5111 

Assistant Professor Faculty of Science 5172 

Fourth: Research and scientific activities 

 Research 
 

7 Study of histopathological changes of the oral dosage of mebendazole in the tissues of Swiss white 
mice 

 

5 Effect of hot water extract of Citrullus colocynthis and mibendazole in hemoglobin concentration 
and volume of Swiss blood cells 



 

3 Diagnostic study of intestinal parasites and bacteria associated with appendicitis in patients 
referred to Diwaniyah Teaching Hospital 

2 epidemiological study of intestinal parasites in Diwaniyah Teaching Hospital 

2 Use of some cold water extracts of saffron, turmeric and chamomile plants in the pigmentation of 
some tapeworms isolated some tapeworms isolated from birds of prey 

6 Study of histopathological changes of some internal organs of cats infected with T.gondii  parasite  

1  
Detection of T.gondii  in Domestic Poultry in the Middle Euphrates Region of Iraq Using Polymerase 
Chain Reaction Technology 

 

8 A diagnostic study of the parasite G.lambla facilities for contamination of drinking water in some 
neighborhoods in the city of Diwaniyah using the method of flotation and polymerization chain 
reaction technique 

9 Study of the effect of the hot water extract of the fruit of Citrullus colocynthis on the hard ticks 

10 Study of the toxic ether of the hot water extract of C. colocynthis on the adult dwarf tapeworm in 
experimental Swiss mice. 

11 Investigation of amoebic parasites E. histolytica in infants with diarrhea and infanticide in the 
delivery hospital and children in classical methods and technique of polymerase reaction in real 
time RT-PCR 

Fifth: Administrative functions 

 Administrative Task 
 

date 

1 Course Section 5002-5002 

5 Head of Environment Section 
 

5012 

Sixth: Scientific conferences and symposia in which he participated 

 The name of the conference or seminar  
 

Date 

1 The First Scientific Conference of the Faculty of Science 
 

5002 

5 Environmental Research and Pollution Prevention Symposium 
 

5002 

3 The Second Scientific Conference of Pure and Applied Sciences at the University of Kufa 
 

5002 

4 training course on the use of pcr technology held in the Faculty of Veterinary Medicine  5015 

2 COMPUTER COMPUTER COURSE 
 

5004 

6 Training of ICDL 2014 

Seventh: Development courses for members of the faculty of the University of Qadisiyah, which 

participated as an intern 

 Name of training program  
 

Date 

1 Educational Rehabilitation Course 
 

5002 

2 Learning Technology Course 5002 



 

3 Computer Technology Course 
 

5002 

4 E - learning course 
 

5012 

 ICDL Course 5014 

 Computer Training Course 5004 

 


