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 ةالذاتي ةلسيرا

 شيماء سبتي مطلك  :ـمـــــاالسـ

 27/8/1983 تاريخ الميـالد:

 بكالوريوس في الكيمياء الحيوية السريرية: العام خصصالت

  ,ماجستير العلوم في الكيمياء الحيوية السريرية:   الدقيق خصصالت

   الكيمياء الحيوية السريرية دكتوراه في 

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 والعربية  االنكليزيةاللغات: 

: كترونيالبريد االل

shaimaa_mutlak@codental.uobaghdad.edu.iq 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية. 

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 2005 العلوم  بغداد العراق  بكالوريوس  1

 2009 الطب  بغداد العراق  ماجستير  2

 2016 الطب  النهرين العراق  دكتوراه   3

 

 ثانياً :التدريس الجامعي.  

 اىل -الفرتة من  اجلامعة اجلهة  )الكلية /املعهد( ت

 الى االن 2009 بغداد  كلية طب االسنان  1
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 .التدرج الوظيفي :"ثالثا 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

مدرس مساعد يف فرع العلوم    1
 األساسية 

 2009 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 

 2013 كلية طب االسنان / جامعة بغداد حماضر يف فرع العلوم األساسية  2
 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. : "خامسا 

 نوع املشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 حضور بغداد 2014 مركز الغدد و السكر / اجلامعة املستنصرية  1

 حضور بغداد 2014 مؤمتر وزارة الصحة  2

 مشارك بغداد 2014 مؤمتر الدراسات العليا / كلية طب األسنان / جامعة بغداد  3

 حضور بغداد 2016 جامعة بغدادمؤمتر الدراسات العليا / كلية طب األسنان /   4

 حضور بغداد 2015 مؤمتر املعهد العالي لتشخيص العقم  5

 حضور بغداد 2015 املؤمتر الدولي للعلوم احليوية / جامعة بغداد  6

 حضور بغداد 2016 مؤمتر اجلامعة التقنية املركزية  7

 حضور بغداد 2016 مؤمتر كلية الطب / جامعة بغداد  8

 حضور بغداد 2016 للهجوم على الكوادر الطبيةندوة   9

 حضور بغداد 2016 ندوة االرشاد الرتبوي  10

 حضور بغداد 2015 ندوة ضمان اجلودة )اجلودة واملوثوقية(  11

 حضور بغداد 2015 ندوة الربنامج احلكومي )التعليم(  12

 حضور بغداد 2015 ندوة )نساء ، سالم(  13

 

 األخرى. : األنشطة العلمية سابعا  
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 قمت بتدريسها.  التيالمقررات الدراسية  :ثامنا 

  

 : البحوث المنشورة داخل وخارج العراق.تاسعا  

 السنة اجمللة العلمية عنوان البحث ت

1  Evaluation of Serum Cystatin C in Iraqi Cardiovascular 

Patients 

Karbala J. Med  

 
2011 

2  Cystatin-C marker in diabetic and non diabetic patients 

with ischemic heart disease 

J Fac Med Baghdad 2012 

3  The Circulating concentration of Adiponectin in 

Postmenopausal Women with and without Osteoporosis. 
 2012 االسالمية  مجلة كلية التربية

4  Study the correlation of the Leptin to Adiponectin Ratio 

with Estimation of Insulin Resistance in Obese and None 

Obese Individuals 

J of Natural Sciences  

Research 
2015 

5  Biochemical and Immunohistochemical evaluation of 

Transforming Growth Factor-Beta1 and Tumor Necrosis 

Factor-Alpha in dental diseases. 

International J of  

Research in Pharmacy 

and Chemistry 

2015 

 


