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 تدريسية بلقب مدرس مساعد في فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية في كلية الطب / الجامعة املستنصرية .  تعريفي: ملخص

  

 .كلمات مختصرة وليس فقرات مختصرة اضافة الى بعض الخبرات المهنية 

 

 :الدراسية الشهادات 

  

  2019 الجامعة املستنصرية  / ماجستير كيمياء حياتية سريرية من كلية الطب  

   2008بكالوريوس علوم كيمياء من كلية العلوم / الجامعة املستنصرية 

 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 
 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

  2008في عام قسم علوم الكيمياء  /تخرجت من الجامعة املستنصرية /كلية العلوم  -

 في الجامعة املستنصرية   21/4/2009تم تعيني بتاريخ  -

 الجامعة املستنصرية  / الى كلية الطب نقلت خدماتي   2019من كلية الطب / الجامعة املستنصرية في  املاجستير بعد اكمال دراسة  -

 في فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية في كلية الطب / الجامعة املستنصرية بلقب مدرس مساعد حاليا تدريسية  -

 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:

 األولى()المرحلة  العمليالطبية الكيمياء 

Medical Chemistry Lab 
 

الدراسات  الدراسات األولية

 العليا

- Carbohydrates 

- Color Test for Proteins and Amino Acids 
- Hydrolysis of starch by salivary amylase 

- Organic Compounds 

(Functional Group Identification) 

- Quantitative analysis of Vinegars (Weight-Volume Percent) 

- Acid –Base Titration 

- Qualitative Analysis of A mixture of Group I Ions (Ag+, Hg2
+2, Pb+2) 

- Chemical Reactions of Group I Ions 

- Basic glassware equipment's 

Safety rules, general instruction-  

 

 



 األنتساب المهني او الجمعيات:

 

  لجنة السيطرة على تداول املواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والسامةعضو في 

  عضو في لجان الفرع 

 حانية تعضو في اللجنة االم 

  عضو في ضمان الجودة 

  عضو في ضمان جودة املختبرات 

  عضو في لجنة العمل التطوعي لتجميل الكلية 

 جمعية الكيمياء السريرية ضو بع 

 

 العلميةالمنشورات 

 

 4بحوث علمية منشورة عدد : .بحوث علمية  

 كتب مؤلفة 

 مقاالت 

 فصول. 

 تطوير المهارات:

 

  كلية الطب / الجامعة املستنصرية  اتمؤتمر  

  الفيزياء الطبية الدوليمؤتمر 

 المثنى جامعة/ العلوم مؤتمركلية 

  الكترونيا خارج العراق داخل العراق و حضوريا  مشاركة في ورش عمل  50اكثر من 

  حضوريا والكترونيا التعليم املستمر ومحاضرات املشاركة في ورش عمل وندوات 
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Raghda Shams Akram  
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 PERSONAL SUMMARY: ASSISTANT LECTURER IN THE CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY DEPARMENT IN 

COLLEGE OF MEDICINE / AL-MUSTANSIRIYA UNIVERSITY 
 

  

 Short words not short paragraph please. With some Professionals. 

 

 EDUCATION: 

  

 M.Sc. in clinical biochemistry from the College of Medicine / Al-Mustansiriya University 2019 

 B.Sc. of Science in Chemistry from the College of Science / Al-Mustansiriya University 2008 
 

 ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

 



 ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

 

 Teaching undergraduate medical students (first stage) practical 
 

 

COURSES TAUGHT: 

 
 

Undergraduate Graduate 

- Carbohydrates 

- Color Test for Proteins and Amino Acids 
- Hydrolysis of starch by salivary amylase 

- Organic Compounds 

(Functional Group Identification_ 

- Quantitative analysis of Vinegars (Weight-Volume Percent) 

- Acid –Base Titration 

- Qualitative Analysis of A mixture of Group I Ions (Ag+, Hg2
+2, Pb+2) 

- Chemical Reactions of Group I Ions 

- Basic glassware equipment's 

Safety rules , general instruction 

 

 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS: 

 

  Member of the Committee for Controlling the Handling of Hazardous and Toxic Chemical and Biological 
Substances 

 Member of the branch committees 

  Member of the Examination Committee 

 Member of Quality Assurance 

  Member of the Laboratory Quality Assurance 

 Member of the Voluntary Work Committee to beautify the college 

 Member of the Society of Clinical Chemistry 

 

PUPLICATIONS: 

 

 Papers. Scientific research published, number:4 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 

 Conferences of the  
- College of Medicine / Al-Mustansiriya University 
- International Medical Physics  
- College of Science / Al-Muthanna University 

 Workshops in and out of Iraq Continuing educational lectures Seminars and lectures 

 


