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  السرية الذاتية:
  

  الغزيعبيد زهراء سعدون هادي   واللقب سم الرباعياأل
  

  

 
  

  
  

  
  
  

  2004 / 6 / 7  تاريخ أول تعيين
  

  أخرى  دكتوراه  ماجستير    دبلوم عالي  بكالوريوس  الشهادات الحاصل عليها

    2017  8200    3200  السنة
  

  

  أستاذ مساعد  اللقب العلمي الحالي

  2018/  4  /3   تاريخ الحصول عليه
  

  

  

  علوم احلياة  الـقـسم

  علوم احلياة  ختصاص العاماأل
  الطفيليات  ختصاص الدقيقاأل

  1982/ذي قار/ الشطرة  الوالدة ريخوتأ حمل

  معاون العمید للشؤون العلمیة / كلیة التربیة للبنات الشطرة  المنصب الحالي
  

 Zsh.1981@yahoo.com  البريد االلكتروني

في األنسان  Hydatid Diseaseوبــائیة  و تشخیص داء األكیاس العدریة     عنوان رسالة الماجستير  
 والحیوانات المجـــترة في محــافظة ذي قار

                                      ــة الكوندیــةسبطفیلي المقو التجریبیة األصابة تأثیر         أطروحة الدكتوراه عنوان
i     Toxoplasma gondi   األدویة على خصوبة الجرذانبعض و  

 Rattus norvegicus المختبریة       
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  :البحوث المنشورة
  ت  اسم البحث

The diagnosis of pathological causes in drinking water 
and river in Thi-Qar governorate.  

1 

The study of histopathological changes for the eye of 
rutus  norvegicus L. poured by hydatid cyst fluid.  

2 

Diagnostic study for some causes of abortion by 
Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA)among 
women in Th-Qar governorate  

3 

Serological study of Neospora caninum in cows of Thi-
Qar province –Iraq-  by using of  direct ELISA 

4 

Diagnosis & Quantitative detection of Toxoplasma 
gondii in male & female laboratory rats using qReal – 
Time PCR  

5 

Effects of Toxoplasmosis & its treatments on male rat 
reproductive functions. 

6 

Effects of Toxoplasms gondii in male Toxoplasma 
gondii infection in male and female characteristics  

7 

Histological effects of Toxoplasmosis & its treatments 
on male and female rats. 

8 

Effect of Toxoplasmois & or its treatments 
(Sulphadiazine & Pyrimethamine ) on female rat 
reproduction performance. 

9 

Tissue penetration of Toxoplasmosis in experimental 
rat. 

10 

The prevalence of infection with Scabies, Yellow fever 
and Myiasis in some ruminants in Thi-Qar 
Governorate during 2017 

11 
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  :االنتساب المهني
 لجنة علميةعضو   .1
 مركزية  امتحانيهعضو لجنة   .2
 عضو لجنة اعتماد المختبرات .3
  عضو لجنة استالل علمي .4

  

  :تطویر المھارات

  11   الدورات العلمیة

  5  ورش العمل

  5  المؤتمرات العلمیة 

  

  

  كتب الشكر والتقدير
  احلاصل عليها 

رئيس   الوزير
  اجلامعة 

عميد 
  الكلية

جهات 
  أخرى

    6  5  2  العدد

  

  


