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 أ.د.بهيجة عبيس حمود :   ـم ـــــــــاالســ

  1975: الد ــتاريخ الميـ

 الحالة الزوجية :

 مسلمة :   الديـــــــــــانة

 احياء مجهرية/علوم حياة  :    صــــــالتـخـص

  تدريسية : هــــــــــــالوظيف

 استاذ  الدرجة العلمية :

 كلية التمريض / جامعة القادسية:        عنوان العمل

 baheeja.alkhalidi@qu.edu.iq:كتروني البريد إالل

 الوظائف التي شغلها

 املالحظات تاريخ اشغاهلا  الوظيفة  ت

  2012-2004 والبايولوجي /كلية الطب مقرر فرع االنسجة والتشريح  1

  2015-2012 معاون العميد للشؤون العلمية /كلية التمريض 2

 متديد 2018-2015 معاون العميد للشؤون العلمية /كلية التمريض 3

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2001-2000 الرتبية القادسية

 2003 الرتبية القادسية املاجستري

 هالدكتورا

 

 2010 العلوم الكوفة

    أخرى

 االلقاب العلميةثانياً : 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها : ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 حلد االن-2012 االحياء اجملهرية فرع العلوم الطبية واالساسية 1

 2012-2003 البايولوجي  فرع االنسجة والتشريح /الطب 2

 2012-2003 االنسجة  فرع االنسجة والتشريح /الطب 3

 2012-2003 االحياء اجملهرية اجملهرية والطفيفرع االحياء  4

فرع االحياء اجملهرية والطفي 5

االحياء اجملهرية 

 2003-2012 

 2012-2011 الفطريات /دراسات عليا

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2003 مدرس مساعد  1

 2007 مدرس  2

 2011 أستاذ مساعد  3

 2017 استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-2011 االحياء اجملهرية قسم البيئة /كلية العلوم 6

 2018-2011 ليادراسات ع/فسلجة االحياء اجملهرية ةقسم علوم احلياة /الرتبي 7

 2019-22018 االحصاء فرع العلوم الطبية واالساسية 8

 

 التي أشرف عليها الرسائل واالطاريحعدد 

 العدد االشراف  ت

  دبلوم عالي 1

 3 ماجستري  2

 3 دكتوراه 3

 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات 

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

المؤتمر العلمي الخامس  1 / بوسرت حضور( ) حبث

 لجامعة الكوفة 

 مشارك رئاسة جامعة الكوفة  2007

المؤتمر العلمي االول لكلية  2

 الطب /جامعة القادسية 

 مشارك كلية الطب  2008

المؤتمر العلمي الخامس  3

لكلية الطب البيطري 

 جامعة القادسية /

 مشارك كلية الطب البيطري  2017

الندوة العلمية حول  4

المخلفات الكيمائية في 

 االغذية 

قسم الكيمياء /كلية  2011

العلوم /جامعة 

 القادسية 

 مشارك

الندوة العلمية حول السموم  5

الفطرية ومخاطرها 

 الصحية 

قسم علوم الحياة /كلية  2012

العلوم /جامعة 

 القادسية 

 حماضر

الندوة العلمية حول التلوث  6

 البيئي 

وحدة البيئة /كلية  2017

العلوم /جامعة 

 القادسية 

 حماضر

المؤتمر العلمي الدولي  

االول للتقنيات الطبية 

 والبايولوجية

جامعة الفرات االوسط  2016

التقنية /المعهد التقني 

 الكوفة /

 مشارك

تقييم الواقع الصحي  

والبيئي للمستشفيات في 

 محافظة القادسية 

كلية التمريض /جامعة  2017

 القادسة

 حماضر

ندوة السيطرة والوقاية من  

 مرض الكوليرا

كلية التمريض /جامعة  2017

 القادسة

 حماضر

ندوة التلوث المايكروبي  

 لالغذية

كلية التمريض /جامعة  2017

 القادسة

 حماضر

ندوة حول االرهاب وسبل  

مكافحته في المؤسسات 

 التعليمية

كلية التمريض /جامعة  2017

 القادسة

 حماضر

ندوة مساؤى ومنافع مياه  

R.O  

كلية التمريض /جامعة  2013

 القادسة

 حماضر

خاطرها مالسموم الفطرية و 

 الصحية

كلية التمريض /جامعة  2013

 القادسة

 حماضر



 

 

 

 

 

 

 

 

التاثير البايولوجي للسموم  

 الفطرية في االغذية

كلية الطب  2014

البيطري/جامعة 

 القادسية

 حماضر

ندوة الذبحة الصدرية  

 ومضاعفاتها 

كلية التمريض /جامعة  2015

 القادسة

 مشارك

التمريض بين الرفض  

 والقبول

كلية التمريض /جامعة  2016

 القادسة

 حماضر

ندوة تحديث مناهج كليات  

 التمريض 

كلية التمريض /جامعة  2018

 بابل

 حماضر

ندوة االتجاهات الحديثة في  

 علم التمريض

كلية التمريض /جامعة  2017

 القادسة

 حماضر

ندوة المحاكاة كاسلوب من  

 اساليب التعلم في التمريض

كلية التمريض /جامعة  2017

 القادسة

 حماضر

ندوة عن الحوكمة  

 االلكترونية

كلية التمريض /جامعة  2015

 القادسة

 حماضر

المؤتمر الدولي األول لكلية  

 التربية /جامعة القادسيةاله

 مشارك كلية العلوم /القادسية 2018

 حماضر كلية االمام الكاظم 2019 ندوة عن اهلواتف النقالة 

  االخرىاألنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

 Histoimmunochimestryدورة  عزل السموم الفطرية من االلبان

 دورة التدريب والتأهيل التربوي  الكشف عن الملوثات المايكروبية في االغذية

 دورة التقنيات التعليمية  االسعافات االولية

 دورة التقطيع النسيجي  قياس العالمات الحيوية 

 PCRدورة حول تقنية البلمرة الجزيئية  التحليالت المرضية

 دورة حول فصل السموم الفطرية من االغذية  spssبرنامج التحليل االحصائي 

 دورة حول فصل المركبات الفعالة من النباتات  قياس مستوى الدهون في الدم 

 دورة التقطيع النسيجي  االسعافات االولية

 السموم الفطرية وتاثرياتها البايولوجية  دورة سالمة اللغة العربية

 ورشة عمل حول عمل جلان اخلرباء  عزل السموم الفطرية من االلبان

 دورة السالمة واالمن الكيمياوي  الكشف عن الملوثات المايكروبية في االغذية

 ورشة عمل خاصة بتوضيح الية تقييم المختبرات  االسعافات االولية

 ورشة عمل حول نظام المقررات  قياس العالمات الحيوية 

 دورة حول التسمم الدوائي والكيمياوي  ورشة عمل حول املقررات الدراسية

ورشة عمل  دولية حول  حلقة نقاشية حول السموم الفطرية 

Immunohistochemistry   دورة االثار المدمرة لتعاطي المواد المخدرة على

 المجتمع

 

  دورة االمراض الناجمة عن الثلوث المائي 

  استخدام الموديالت الرياضية في الجوانب البيولوجية 

  دورة فحص مجاميع الدم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدائمية و اللجان المؤقتاللجان 

 

 

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة

 2007-2004 مؤقتة اللجنة االمتحانية  1

 2015-2012 مؤقتة اللجنة االمتحانية 2

 2018-2017 مؤقتة اللجنة االمتحانية 3

 2019-2018 مؤقتة  اللجنة االمتحانية الفرعية لالمتحان التقوميي  4

 2019-2017 مؤقتة اجملالت العلمية جلنة رصانة 5

 حلد االن -2016 دائمية اللجنة العلمية 6

لجنة تهيئة االستمارات الخاصة بتقييم  7

 المختبرات واالقسام
 2018 مؤقتة

 2018 مؤقتة لجنة مراجعة المناهج 8

 2018 مؤقتة لجنة اعداد دليل الطالب االرشادي  9

 2018 مؤقتة لجنة متابعة الموقع االلكتروني  10

 2018 مؤقتة لجنة االرشاد التربوي  11

 2018 مؤقتة لجنة متابعة الموقع االلكتروني  12

 2018 مؤقتة لجنة االرشاد التربوي  13

 2018 مؤقتة لجنة تدقيق اوليات المتقدمين للدراسات العليا 14

 2018 مؤقتة لجنة تنفيذ الخطة االستراتيجية  15

 2018 مؤقتة مراجعة المناهج الدراسية للفروع العلمية  16

اللجنة االستشارية الخاصة بالمؤتمر الدولي   17

 الثاني للعلوم الصرفة /جامعة القادسية
 2019 مؤقتة

لجنة االشراف على االمتحان االلكتروني لمادة  18

 اللغة اإلنكليزية 
 2019 مؤقتة

لجنة االشراف على االمتحان االلكتروني لمادة  19

 الحاسوب 
 2019 مؤقتة

 2018 دائمية في جامعة القادسية   CBRNلجنة  20

 2015 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير /العلوم /كوفة 21

 2015 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير/العلوم / الكوفة 22

 2015 مؤقتة القادسية /لجنة مناقشة طالب ماجستير/التربية  23

 2013 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير/التربية /القادسية 24

 2014 مؤقتة لجنة مناقشة طالب دكتوراه/العلوم /البصرة 25

 2014 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير/الزراعة /كربالء 26



 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير/الزراعة /كربالء 27

 2014 مؤقتة لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة/الكوفة 28

 2014 مؤقتة لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة/االقادسية 29

 2014 مؤقتة لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة/القادسية 30

 2018 مؤقتة لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة/القادسية 31

 2019 مؤقتة لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة/القادسية 32

 2017 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير/العلوم /القادسية 33

 2019 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير/العلوم/القادسية 34

 2017 مؤقتة لجنة مناقشة طالب دكتوراه/العلوم/بابل 35

 2015 مؤقتة /تربية قادسية لجنة مناقشة طالب دكتوراة 36

 2014 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير /طب/ قادسية 37

 2015 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير /طب/ قادسية 38

 2015 مؤقتة لجنة مناقشة طالب دكتوراة /زراعة /كوفة 39

 2014 مؤقتة لجنة مناقشة طالب ماجستير /زراعة /كوفة 40

 2010 مؤقتة في المؤتمر التقويمي/الطب اللجنة التحضيرية 41

 2014 مؤقتة لجنة مراجعة النظراء 42

 2018 دائميه لجنة اعداد المقررات الدراسية 43

 2019 دائميه لجنة الخبراء 44

لجنة متابعة اعداد الخطة االستراتيجية في  45

 الجامعة
 2019 دائمية

 2019 مؤقتة اللجنة التحضيرية لندوة المخدرات الرقمية 46

 2019 مؤقتة اللجنة التحضيرية لندوة فحص عنق الرحم  47

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 حبث علمي  35 تقويم احباث علمية  

 استخدام الربوبايتك للحد من تلوث البيئة  املبادرات العلمية 

 رسائل واطاريح 10 تقويم علمي للرسائل واالطاريح 

 اليوجد براءات االخرتاع 

 اليوجد التعاقد مع مؤسسات الدولة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبادرات والعمل التطوعي 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

 2017 زيارة القرى واالرياف لالطالع على الواقع االصحي 1

 2017 زيارة دار المسنين لالطالع على االحتياجات األساسية لهم 2

 سنويا  زيارة األقسام الداخلية للطلبة والتعرف على مشاكلهم  3

 2019 صيانة اثاث اللجنة االمتحانية في كلية التمريض 4

 2019 صيانة القاطع الكهربائي والتاسيسات المائية /كلية التمريض 5

 2019 صيانة أجهزة االستنساخ والطابعات في الكلية 6

 2019 صبغ كراج الكلية 7

 

 و شهادات التقدير. الجوائز الشكر ، كتب 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2019 عميد كلية التمريض للجهود المبذولة في الندوة العلمية 1

 2019 عميد كلية التمريض للجهود المبذولة في الندوة العلمية 2

 2019 عميد كلية االمام الكاظم ع النقالةللمشاركة في القاء محاضرة الهواتف  3

 2016 السيد رئيس جامعة القادسية لالشراف على احتفالية يوم الجامعة 4

 2015 السيد رئيس جامعة القادسية 2014-2013تدقيق وثائق الطلبة للسنة  5

 2019 عميد كلية التمريض للمشاركة في عمل تطوعي 6

 2018 مجلس محافظة الديوانية والطلبةللتعامل الحسن مع المراجعين  7

 2013 السيد رئيس جامعة القادسية الختيار الجامعة كافضل جامعة اقليمية 8

 2016 السيد رئيس جامعة القادسية 2015-2014تدقيق وثائق الطلبة  9

 2016 السيد رئيس جامعة القادسية 2015لتطبيق برنامج الدراسات العليا  10



 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 السيد عميد كلية التربية /القادسية للمشاركة في مناقشة طالب ماجستر 11

 2016 السيد عميد كلية العلوم /القادسية للمشاركة في مناقشة طالب ماجستر 12

 2017 السيد عميد كلية العلوم /القادسية للمشاركة في مناقشة طالب ماجستر 13

 2014 السيد عميد كلية الزراعة /كربالء للمشاركة في مناقشة طالب ماجستر 14

 2015 السيد عميد كلية العلوم /الكوفة للمشاركة في مناقشة طالب ماجستر 15

 2014 السيد عميد كلية العلوم /البصرة للمشاركة في مناقشة طالب دكتوراه 16

 2017 السيد عميد كلية العلوم /بابل للمشاركة في مناقشة طالب دكتوراه 17

 2015 السيد عميد كلية الزراعة /كوفة للمشاركة في مناقشة طالب دكتوراه 18

 2018 السيد عميد كلية التربية /القادسية للمشاركة في االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه 19

 2019 السيد عميد كلية العلوم /القادسية شهادة تقديرية 20

 2019 السيد عميد كلية العلوم /الكوفة شهادة تقديرية 

 2018 السيد مدير مركز أبحاث السرطان   شهادة تقديرية 

 2019 السيد عميد كلية طب القادسية شهادة تقديرية 

 2017 السيد عميد كلية التقانات االحيائية  شهادة تقديرية 

 2017 السيد عميد كلية العلوم /القادسية شهادة تقديرية 

 2017 العلوم /القادسيةالسيد عميد كلية  شهادة تقديرية 

السيد مساعد رئيس الجامعة  شهادة تقديرية 

 القادسية/

2018 

 2019 السيد عميد كلية العلوم /القادسية شهادة تقديرية 

 2019 السيد عميد كلية التمريض /القادسية شهادة تقديرية 

 2017 السيد مدير عام دائرة صحة بابل شهادة تقديرية 

السيد عميد كلية الطب البيطري  شهادة تقديرية 

 القادسية/

2017 

 2019 السيد عميد كلية التربية /القادسية شهادة تقديرية 

 2015 السيد عميد كلية التمريض/القادسية شهادة تقديرية 

 2010 السيد عميد كلية الطب  /القادسية شهادة تقديرية 

 2018 السيد رئيس جامعة الحسين بن طالل شهادة تقديرية   

 

 البحوث العلمية :ثامنا"

 سنة النشر البحث أسم  ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 Fusarium oxysporum    التأثيرات المرضية لراشح الفطر  1

 في بعض المعايير الكيموحيوية لذكور الفئران البيض.

 

 

2012 

لفطر استخدام عصير ثمار الرمان في الحد من تأثيرات المنتجات االيضية ل 2

Aspergillus flavus  على اثني عشري األرانب البيضاء . 
2011 

التغيرات النسجية المرضية للمنتجات االيضية الثانوية للفطر  3

Aspergillus fumigatus   المعزول من حبوب العدس في كبد ذكور

 . الفئران البيض

2010 

دراسة بعض الجوانب البيولوجية للفطريات المعزولة من التهابات قرنية  4

 مستشفى الديوانية التعليميالعين في 
2010 

أوراق الشاي على بعض البكتريا والفطريات  المعزولة من  تتأثير زي 5

 التهابات ملتحمة العين
2015 

 Geotrichum spوالجزيئي لبعض أنواع الفطر  المظهريالتوصيف  6

 
2010 

 Geotrichumدراسة الخصائص الفسلجية والوظيفية لبعض أنواع الفطر  7

sp 
2010 

دراسة التاثيرات المرضية للمنتجات االيضية الثانوية  لبعض أنواع الفطر  8

Geotrichum sp  . في بعض النظم الحيوية لذكور الجرذ األبيض 

 

2010 

 Fusarium oxysporum    التأثيرات المرضية لراشح الفطر  9

 في بعض المعايير الكيموحيوية لذكور الفئران البيض.

 

 

2011 

استخدام عصير ثمار الرمان في الحد من تأثيرات المنتجات االيضية للفطر  10

Aspergillus flavus  على اثني عشري األرانب البيضاء . 
2012 

11  

 RT-PCR detection of SAP1 gene in Candida albicans isolated from 

Meningitis cases 

2015 

12  

 Detection of gliotoxin in patients with pulmonary mycosis 
2017 

13  

 Comparison between Gram′s stain, culture, Real – time PCR for 

diagnosis of Neisseria meningitidis in CSF Cases 

2015 

14  

 Molecular characterization of coagulase negative 

staphylococci isolates from clinical and carries 

specimens 

2015 

 2017 االبتدائية المدارس طالب أغذية في B1 األفال سموم عن الكشف 15

16 Protective role of Ellagic acid against Ochratoxin A 

induced damage in kidney and Liver. 

 

2018 

17 A Study about Bacterial Contamination In Maternity and Children 

Teaching Hospital 

2008 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.:"تاسعا

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 محترف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت

 حمرتف عربي 1

 متوسط انكليزي 2

  اخرى  3

 


