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 : Personal Information أوالً  : الب�انات الشخص�ة :

  Name:Zainab Ghalib Hssein Al-Geborie ز�نب غالب حسین الجبوري االسم الثالثي واللقب:
 Place & Data of Birth:23/1/1981 23/1/1981محل وتار�خ الوالدة:
 Marital Status:Married متزوجة الحالة االجتماع�ة:

 العراقعنوان السكن: البلد:
 �غدادالمدینة:                  

Present address: Country: Iraq 
                          City: Baghdad 

 07801620676 -1رقم الجوال:
               2- 

Mobile No:1- 07801620676 
                  2- 

                             البر�د االلكتروني:                                             
zainab.ghalib@uomustansiriyah.edu.iq 

                            
 

 : Employee meet : ثان�اً  : المؤهالت الوظ�ف�ة 

 University: Al- Mustansiriah ستنصر�ة الم الجامعة:
 College: Basic Education التر��ة االساس�ة الكل�ة:
  Department: Science العلوم القسم:

 :Data of Recruitment in MOHE 26/12/2005تار�خ أول تعیین في التعل�م العالي:
26/12/2005 

 Designation: Lecture تدر�س�ة المنصب:
 Major: Chemistry الك�م�اء عام:التخصص ال

 Minor: Biochemistry الك�م�اء الح�ات�ة  التخصص الدقیق: 
 Academic Rank:Lecture مدرساللقب العلمي: 

mailto:zainab.ghalib@uomustansiriyah.edu.iq


 Data of Academic Rank:23/7/2013 21/7/2013تار�خ الحصول على اللقب العلمي:
 اللغات التي تجیدها : 

 العر��ة-1
 االنجلیز�ة -2
3- 

Language: 
1-Arabic 
2-Enghlish 
3- 

 
 

 ثالثاً  : الشهادات الحاصل علیها: 

الجهة المانحة  االختصاص الشهادة  ت 
 (جامعة/كل�ة) 

 تار�خ الحصول علیها 

    الد�توراه  1
 2004 لنهر�نكل�ة العلوم/جامعة ا الك�م�اء الح�ات�ة الماجستیر  2
    الدبلوم العالي  3
 2001 لوم/جامعة النهر�نكل�ة الع  الك�م�اء  ال�كالور�وس  4

 
 

را�عاً  : الخبرات  
 المهن�ة

 To From Experiences الفترة الزمن�ة
Professional إلى من 

دورة في طرائق 
 التدر�س

6/3/2006 19/3/2006 19/3/2006 6/3/2006  

  دورة في الحاس�ات
 ةللترق�ات العلم�

1/8/2010 5/8/2010 5/8/2010 1/8/2010 Scientific Promotion 
Course 

      
      
      

 
 
 
 



  

                                               Subject you teachخامساً  : المواد التي قمت بتدر�سها :   
 التار�خ  المكان  المادة  ت

 2021-2006 قسم العلوم  �ة العملي الك�م�اء الح�ات  1
 2021-2006 العلوم قسم  الك�م�اء العضو�ة العملي   2
 2015-2006 قسم العلوم  اساس�ات الك�م�اء العضو�ة (عملي)  3
 2014  - 2013 قسم العلوم  الك�م�اء الالعضو�ة (نظري)  4
 2015  – 2014 قسم العلوم  اساس�ات الك�م�اء العضو�ة (نظري)  5
   2019- 2015 قسم العلوم  �ات�ة (نظري) الك�م�اء الح 6
 2021-2016 قسم العلوم  الك�م�اء العضو�ة (نظري)  7
 2021-2019 قسم العلوم  (نظري) �م�اء الح�ات�ة  اساس�ات الك 8

 
 

 سادساً  : ال�حوث والمقاالت المنشورة : 

 مكان النشر  تار�خ النشر العنوان ت
1 Study of some physical and chemical 

properties for drinking water bottled that 
available in Baghdad city 

 اس�ة مجلة �ل�ة التر��ة االس 2011

2 Study of liver and renal function in non-
pregnant , pregnant and preeclamptic women 

مجلة �غداد للعلوم/ �ل�ة   2012
 العلوم للبنات 

3 Chemical composition and antimicrobial 
activity of Artemisia monosperma and Salvia 
officinalis L 

 ة االساس�ة مجلة �ل�ة التر�� 2012

4  
 Effect of some artificial sweeteners consumption in 
biochemical parameters of rats 

2017  
 Current Research in 
Microbiology and 
Biotechnology 

5 Effect of alcholic extract of Lavendula 
multifida and Melissa officinalis on 
monoaminooxidase(MAO) and 
acetylecholine esterase (AChE) in 
healthy human sera and mice brain 
tissue 

 مجلة �ل�ة التر��ة االساس�ة  2018



 

6 THE EFFECT OF ALCOHOLIC EXTRACT OF 
Borage officinalis ON MONOAMINE 
OXIDASE (MAO) AND 
ACETYLCHOLINESTERASE (AChE) IN HUMAN 
SERUM 
IN VITRO. 

المجلة العراق�ة ل�حوث   2018
 هلك لمستالسوق وحما�ة ا

7  
 The effect of Flaxseed (Linum Usitatissimum L) 
consumption in biochemical parameters of 
rats 

2020  
 International Journal of 
Pharmaceutical Research | 

8 Chemical Composition And Antibacterial Activity 
Of Linum Usitatissimum L. (Flaxseed) 
 
 

2021 Systematic Reviews in 
Pharmacy 

    
 
 
 
 

 : ثامناً  : الندوات والمؤتمرات التي شار�ت فیها (داخل وخارج القطر) 

 التار�خ  المكان  عنوان ال�حث  نوع المشار�ة  الندوة / المؤتمر ت

 12/5/2010 كل�ة التر��ة االساس�ة   حضور  االنفلونزا الو�ائ�ة والواقع  1
ین الواقع البیئي في العراق ب 2

 الواقع والمستقبل
 4/4/2011 كل�ة التر��ة االساس�ة   حضور 

3      
4      
5      
6      
7      
8      

 
 
 



 عاشراً  : �تب الشكر والتقدیر :

 رقم وتار�خ الكتاب  الجهة المانحة  ت
 15/7/2011في  153330 وز�ر التعل�م العالي وال�حث العلمي  1
2   
3   
4   
5   

 
 10/2021/ 16:ر�خ ملئ ب�انات االستمارة  تا 

                                      
                           

 
 
                  

 


