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  ))السيـــــــــــرة الذاتيـــــــــــــة ))                                           

  : المعلــــومات الشخصيــــة . 1   
   زهراء زهير مسلمــــــــم : ــ االســـــــــــ          

  متزوجةاالجتماعية : الحالة ـ                             انثىالجنـــــــــــــــــس :  ـ           
 مسلم ـ  الديانة :                            عراقية:   يةـــــــــــــــالجنس ـ           
   1984/      1/    1      تاريخ ومكان الميالد :  ـ           
 معهد تقني الكوت \الحي السكني :  وانــــــــــــــــالعن ـ           

 E.MAIL:  zahraazuhair84@gmail .com                                                                          
                                          

                  عربية   اللغة األم : ـ           

 مدرس  اللقب العلمي:  ـ          

   تدريسيـ  الوظيفة الحالية:            

 

         :(األكاديميةالت ـــــالمؤهالشهادات  العلمية)   . 2    
            

 الدرجة العلمية ت
 ( ) دكتوراه ، ماجستير ، بكالوريوس

 البلد الجامعة الكلية 
سنة الحصول على 

 المؤهل

 2006 العراق بغداد طب بيطري بكالوريوس .1

 2009 العراق بغداد طب بيطري ماجستير  .2

3.      

 

 

 : الوظائف التي شغلها .  3

 

 الكلية/الجامعة تاريخ االلتحاق بها الوظيفة ت

 المعهد تقني الكوت   2010\ 12\1 تدريسي  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

  

    :( و التخصصية  الخبرات االكاديمية) ــرةــــــــــــــــــــــــالخبـــ . 4    

      

 م العالي : التدريس في التعلي •
 السنة الدراسية  الكلية / المعهد  القسم المرحلة   المادة الدراسية ت

 2011\2010 المعهد التقني الكوت  صحة المجتمع  الثانية  الدوائيات  . 1

 2011\2010 المعهد التقني الكوت  التحليالت المرضية  االولى  الشرائح . 2

 2012/2013 ني الكوت المعهد التق التحليالت المرضية  الثانية  الجراثيم  . 3

 2016-2014 المعهد التقني الكوت  صحة المجتمع  الثانية  طب باطني  . 4

 2014/2016 المعهد التقني الكوت  صحة المجتمع  االولى  الفسلجة . 5

 2016\2017 المعهد التقني الكوت  صحة المجتمع  الثانية  صحة وسالمة مهنية  . 6

 2016\2017 ني الكوت المعهد التق صحة المجتمع  الولى ا الفسلجة . 7



2 

 

 2018\2017 المعهد التقني الكوت  صحة المجتمع  االولى  الفسلجة . 8

9 . 

 

 الفسلجة

 

 

 2019\2018 المعهد التقني الكوت  صحة المجتمع  االولى 

1

0

0

0

0

0

0

0

0 

 الفسلجة

 
 2020\2019 المعهد التقني الكوت  صحة المجتمع  االولى 

 2020\2019 الكوت التقني المعهد  صحة المجتمع  الثانية  السلوك المهني  

      

 

 

   الخبرات العلمية و التطبيقية: •
 : و ورش العمل و الموتمرات  الـدورات  .5  

 

 ت
 الورشة /المؤتمر /اسم الدورة

 

 نعقاداالمكان 
 تاريخ انعقادها

 البلد الجامعة الكلية 

  /201710/4 العراق كربالء الطب البيطري كربالءمؤتمر جامعة  .1

2.      

 
         

   :  ازــــــــــجـفي االنالمنجزة المنشورة و التي و الدراسات حوث ـالب  .6  

 

                

 عنوان البحث/ الدراسة ت
مفرد / 

 مشترك 
 جلة النشرم

مقارنة التاثير المضاد لتصلب الشرايين والخافض للدهون بين زيت  .1

ن في الفئران عالية فاستانيوالروزو زيت بذور الرمانوكبد سمك القد 

  الكولسترول

 كربالءمؤتمر جامعة  مشترك 

 جامعة ذي قاركلية الطب  مفرد التاثير الحيوي والنسيجي للترامال على الكلية والكبد في الفئران  .2

 ذي قاركلية التربية جامعة  مفرد تاثيرمادة مونوصوديوم كلوتاميت على الكلية والكبد في الفئران  .3

دراسة نسيجية وهرمونية عن تاثير مستخلص  الريحان على الجهاز  .4

 التناسلي االنثوي في الفئران

 مجلة العلوم الدوائية  مشترك 

 
 

 

 

 

    : ـاتـــــــــــــــــــــــــالهوايــــ  .7   

 القراءة

 مشاهدة االفالم الوثائقية  
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                                      Curriculum Vitae 

 

     1.  Personal information :                                                      
           -  Name: Zahraa zuhair moslim 

 

                E.MAIL:  Zahraa zuhair84@gmail.com                                                      

           -  Place and date of Birth:.1/1/1984 

           - Place of Residence: neighborhood of kut technical institute    

           -  Nationality: arabic 

           -  Sex: female 

           -  Social status: married 

           -  Mother language: arabic                 

        -   Scientific  Title :  lecturer 

        -   Current job: lecturer 
 
     2.  Academic Qualifications: 

 

No. 

Degree 

(PhD ; Mas 

; BSC) 

College University Country 
Year of 

qualification 

1. Bsc  
Veterinary 

medicine 
Baghdad  Iraq  2006 

2. Mas  
Veterinary 

medicine 
Baghdad Iraq 2009 

3.      

 

 

 

       3. Jobs filled:  

    

NO Occupation Joining Date 

by 

College / university 

1 lecturer 1/12/2010 Kut technical institute 

2    
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     4.  Experience (academic and specialized): 

 

  • Teaching in higher education: 

No. Subject 

Stage 

Section 

College / 

Institute 

school year 

stage 

Stage 

Section 

College / 

Institute 

school 

year 

Section 

Section 

College / 

Institute 

school year 

College/Institute Year 

1. micro technique first Medical analysis 
Kut technical 

institute 
2010-2011 

2. pharmacolog Second stage Community health Kut technical 2010-2011 

3. microbiology second Medical analysis Kut technical 2012 

4. medicine second Community health Kut technical 2014-2016 

5. physiology first Community health Kut technical 2014-2017 

6. 
Occupational 

health and safety 
second Community health Kut technical 2017\2016   

.7  physiology first Community health Kut technical 2017\2016 

.8  physiology first Community health Kut technical 2017\2018 

.9  physiology first Community health Kut technical 2018\2019 

.9  physiology first Community health Kut technical 2019\2020 
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11 
Professional 

Ethics 
second Community health Kut technical 2019\2020 

 

   

 

 5.  Courses, conferences and workshops:  

 

No. 
Courses, Conferences / 

workshops Name 

Place Date of 

session College University  Country  

1. 

Proceedings of the third 

scientific conference of the 

faculty of veterinary 

medicine / university of 

Karbala 

College of 

 

veterinary 

medicine 

University 

of 

Kerbala 

Iraq  

10th of 

April 

2017 

2.      

3.      

 

    6.   Research & Studies were published & in achievement: 

 

   

No. Research  /study Title  
Single / 

Shared 
Publishing Journal 

1. Comparison the Anti-

atherogenic and 

hypolipidaemic effect of Cod 

 

liver oil, pomegranate seed 

oil and Rosuvastatin in 

hyperecholes- 

trolemic rats 

shared Journal of Kerbala for 

Agricultural Sciences 

 

2. The biochemical and 

histological effect of 

tramadol on liver and 

kidney of albino mice 

single College of medicine 

Journal of Thi-Qar 

university  

3. The histological effect of 

monosodium glutamate on 

liver and kidney of albino 

mice 

single College of education 

journal of Thi-Qar 

university 
4. Histological and  hormonal 

study about the effect of 

aqueous of Ocimum 

gratissmum on female 

reproductive system in 

albino mice 

shared Journal of 

pharmaceutical sciences 

and research 

 

 

 

7.   The Hobbies : 

  

• Reading   
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• Watching of document films  
 


