
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 

 

 

 
 

 االســــــــــــم   : لمياء شاكر عاشور

 8/8/1971تاريخ الميـالد  :

 الحالة الزوجية : متزوجة

 2عـــــدد األوالد  :  

 الديـــــــــــانة   :  مسلمة

 التـخـصــص    : كيمياء حياتية

 الوظيفــــــه     :  تدريسية

 استاذ مساعدالدرجة العلمية :  

 عنوان العمل   : كلية علوم الهندسة الزراعية /جامعة بغداد

 07826419553الهاتف النقال  :  

 lamiashaker72@gmail.comالبريد إاللكتروني :

 

 

 أوال  : المؤهالت العلمية :

 

 التاريخ الكليـــة الجامعة الشهادة

 1994 ابن الهيثم للعلوم الصرفة بغداد بكالوريوس

 2005 ابن الهيثم للعلوم الصرفة بغداد ماجستير

 2016 ابن الهيثم للعلوم الصرفة بغداد دكتوراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها للمراحل االولية



 

 

 

 

 

 

 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1 
قسم الكيمياء الحياتية السريرية/كلية 

 الطب/جامعة بابل

 2000-1995 الكيمياء الحياتية

2 
 2002-2000 الكيمياء الحياتية قسم االدوية / كلية الطب/جامعة بابل

3 
 2008-2005 الكيمياءالحياتية قسم االنتاج الحيواني

4 
 2010 -2009 الكيمياء الحياتية قسم المحاصيل الحقلية

 

5 
 2011-2010 الكيمياء الحياتية قسم التربة

6 
 2013-2012 الكيمياء الحياتية النيات قسم وقاية

قسم االنتاج الحيواني/// قسم علوم  7

 االغذية

 2019 -2014 الكيمياء الحياتية

قسم االنتاج الحيواني/// قسم علوم  8

 االغذية

 لحد االن  -2015 الكيمياء الحياتية

 

 

 

 

 

 ثالثا: المقررات الدراسية التى تم تدريسها لطلبة الدراسات العليا
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1    

 

 رابعا : طلبة الدراسات العليا:

 

 

 خامسا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:
 

 / شهادة مشاركة 2009مركز الحاسبة االلكترونية )دورة الترقيات العلمية( / جامعة بغداد/  - 1

 للتدريسيين / جامعة بغداد /مركز التطوير والتعليم المستمر / شهادة مشاركةدورة التاهيل التربوي    -2

 2002الندوة العلمية االولى للتلوث البيئي في كربالء وسبل المعالجة / كلية العلوم / جامعة كربالء / -3

 IC3 /2011مركز الحاسبة االلكترونية / جامعة بغداد/ دورة  -4

 2011/مركز التطوير والتعليم المستمر/ / جامعة بغداد  TOFELدورة   -5

 2000ممارسة ميدانية في قرية الدوالب مع قسم طب المجتمع /كلية الطب /جامعة بابل/ -6

 2016- 3-6ورشة عمل البذور صناعة/ قسم البستنة /كلية الزراعة/  -7

 2016-4-26البنات /جامعة بغداد /حلقة نقاشية حول العوامل المؤكسده ومضادات االكسده في النظام الحياتي /علوم  -8

 2016-4-11دورة استخدام محرك البحث في ايجاد المراجع العلمية /قاعة ابن سينا / -9

 2016/  6-,2 5-24دورة عن البايوتكنلوجي والنانوتكنلوجي /قاعة التعليم المستمر /جامعة بغداد /  -10



 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-5-17لمستمر/كلية الزراعة/قاعة ابن سينا/دورة استخدام البريد االلكتروني في وحدة التعليم ا -11

ندوة اثر الغش التجاري غي منتجات اللحوم المتواجدة في االسواق المحليةعلى صحة المستهلك /قسم الثروة/  - -12

13/4 /2016 

 2016/ 22/3ندو االسمدة  /التربة /كلية الزراعة/ - -13

في كلية علوم البنات RT-PCRوراثيا والتحري عنها بطريقة ندوة علمية التعريف بالكائنات المحورة  -14

/14/12/2016 

 13/12/2016حلقة نقاشية / النشر في المجالت العلمية التي تفيد في الترقيات العلمبة /قسم علوم االغذية / -15

 30/11/2016المشاركة في محاضرة تعريفية عن الفولبرايت المقامة في المكتبة المركزية /جامعة بغداد / -16

 18/12/2016احتفالية اليوم العالمي للغة العربية /قاعة ابن رشد /   -17

دليل المسافات الهائلة المفتوحة عبر  6/4/2016احتفالية االعجاز بالقران الكريم /شعبة العلوم االساسية/ -18

 جامعة بابل  24/03/2019 االنترنيت ندوة 

NFPA 6-7/3/2019واد الخطرة وطريقة تخزينها وترميزها حسب نظام دورة نظام توصيل المعلومات عن الم -19

 شعبة العلوم االساسية /كلية الزراعة 

وحدة بحوث  20/3/2019-17دورةطرق استخالص المواد الفعالة والزيوت الثابتة والطيارة للنباتات الطبية -20

 النباتات الطبيةوالعطرية /كلية الزراعة

 شعبة العلوم االساسية /كلية الزراعة24/4/2019-12 ة في مختبرات الكيمياء والفيزياءدورة البدائل المحلي  -21

 وحدة التعليم المستمر 4/12/2018-3والدليل االرشادي للسالمة والصحة المهنية GLPدورة تطبيق نظام  -22

 علوم االساسية /كلية الزراعةشعبة ال16/05/2019زيارة علمية /وزارة العلوم والتكنلوجيا /مركز البيئة والمياه -23

 شعبة العلوم االساسية /كلية الزراعة20/04/2019زيارة ميدانية /مؤسسة البر الرحيم لالغاثة والتنمية -24

 وحدة اعتمادية المختبرات03/02/2019ورشة عمل محاضر  ترميز المواد المختبرية  -25

 08/12/2018محاضر   GLPدورة جودة المختبرات  -26

داخل الجامعة شعبة  03/03/2019 دورة المركبات النانوية تقنيات تحضيرها وتشخيصها كيميائيا -27

 العلوم االساسية /كلية الزراعة

شعبة العلوم  داخل الجامعة  13/11/2018 حضور  ندوة  التسمم الغذائي القاتل الصامت -28

 االساسية /كلية الزراعة

حضور  واتف الذكية واالجهزة اللوحية واستخدامها في عرض المحاضرات دورة التقنيات الحديثة في اله -29

 قسم علوم االغذية 11/11/2018 

04/09/2018 حضور  على صحة المستهلك ورشة عمل  UPVCمدى التاثير السلبي النابيب  -30

 مركز بحوث السوق وحماية           المستهلك 

11/12/2018-10الكيمياوية والبايولوجية والللكترونية ( حضور دورة اسس ادارة النفايات المختلفة )  -31

 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك 

قسم  داخل الجامعة  01/03/2019 حضور  العواصف الغبارية في العراق االسباب والمعالجات ندوة  -32

 مكافحة التصحر/كلية الزراعة

  06/02/2019محاضر  عية الوطنية للوقاية من الحريق دورة ترميز المواد الكيمياوية حسب نظام الجم -33

 شعبة العلوم االساسية /كلية الزراعة

 مركز التعليم المستمر 21/3/2019-17دورة سالمة اللغة العربية حضور  -34

في الرجال العراقيين المصابين بالفشل الكلوي وعالقته مع        25حلقة نقاشية تعين مستوى الهبسدين -35

 ثروبيوتينوبعض المتغيرات الحيويةاالر

 شعبة العلوم االساسية /كلية الز داخل الجامعة  02/01/2019محاضر  حلقة نقاشية  -36

 حلقة نقاشية الفسفاتين في مرضى داء السكري يعتبر عامل اساسي في سوفان المفاصل -37

 اسية /كلية الزراعةشعبة العلوم االس داخل الجامعة  25/04/2019محاضر  حلقة نقاشية   -38

 معرض بغداد الدولي6/12/2018-3 مؤتمر ومعرض الجامعات والكليات والمعاهد   -39

 

 الجوائز العلمية:سادسا: 
 

 2005شهادة تقديرية / كلية العلوم / جامعة كربالء      -1

 30/03/2019 2019ناشط في فعاليات منصة اريد العلمية لسنة  -2

 2018العلم لسنة مشاركة في جائزة يوم  -3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة بعدة مواقع عالمية سابعا :  األنشطة العلمية االخرى:

Google Scholar 

Research Gate 

ResearchID.co                                                                                                       

                                                                  Team Publons 
ORCID 

Scopus 

Linked in 

 

 ثامنا : االبحاث العلمية المنشورة:

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
الحد من االصابة بمضاعفات  فقر دم البحر االبيض 

 المتوسط )الثاالسيميا( عند االطفال
 2002 مجلة جامعة بابل

2 
تاثير االنابيب المغلونة على كمية  الرصاص في مياه 

 الشرب
 2002 مجلة جامعة القادسية

3 
Effect of thyroid disorders on insulin 

secretion in Iraqi patients 

Iraq  journal of market  

research and consumer 

protection 

2011 

4 

Study on the Physiological Function of a - 

Tocopherol, Vitamin (E) on Lipoproteins 

Levels in Serum of Apparantly Healthy 

Individual 

Ibn- Al-Hatham J.for 

Pure &Apply Science 
2009 

5 
Evaluation of Fucose Level and Other 

Parameters in Sera of Diabetic ( type II) 

Ibn- Al-Hatham J.for 

Pure &Apply Science 
2009 

6 
IGF-1 ,Leptin& AIP in relation to Osteoarthritis 

with and without Diabetes Mellitus Type2 

Hatham J.for Pure -Al -Ibn

&Apply Science 
2014 

7 
Prolactin is a Novel Biochemical Marker in 

2 Diabetic Women With -Sera of Iraqi Type

Metabolic Syndrome in Baghdad 

Journal of Natural 

Sciences 
2015 

8 
Evaluation the levels of L- fucose and protein 

bound fucos in diabetes 

Mustansiriyah Journal -Al

of Science 
2016 

9 
EXTRACTION, ANTIMICROBLACTIVITY 

AND PHYTOCHEMICAL OF 

CLERODENDRUM VISCOSUM. 

Plant Archives 2018 

10 
deoxy guanosine is anovel -2-hydroxy-8

new biochemical marker for patients with 

multiple sclerosis and correlation with 

Biochemical and Cellular 

Archivesw 
2019 
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 تاسعا : عضوية الهيئات العلمية.

 GLPعضو لجنة مختبرات ال  -2عضو اللجنة العلمية             -1

 رئيس لجنة متابعة المختبرات -4عضو لجنة المتابعة.           - 3

 GLPاعتمادية مختبرات ال مسؤول  - 6عضو لجنة المعارض          -5

 

 

 

 عاشرا :: كتب الشكر والتقدير:

 عدد من كتب شكر /كلية الطب / جامعة بابل-1

 عدد من كلية الزراعة / جامعة بغداد -2

 رئيس جامعة بغداد -2

 وزير التعليم العالي -3
 

 

 احدعشر: اللغــات.
 العربية ✔

 االنكليزية ✔


