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 PERSONAL SUMMARY: 

  

 Professor Doctor specialist in  medical microbiology  ,  Bacteriology ,Molecular  biology  

,virology  and immunology  a branch that deal with microorganisms and the immune 

responses against different disease.  

 

  

❖ Name 

❖ Date Of Birth 

❖ Gender 

❖ Scientific Title 

 

❖ Address 

      

 

 

 

 

 

 

 

Baydaa hameed Abdullah 
30-4-1968 

Female 

Prof. Dr./Mustansiriyah University/ college of 

pharmacy 

Iraq-Baghdad/Almansoor city 

 

 EDUCATION: 

  

1- B.vet .med. (1990)/ College of veterinary medicine/Baghdad University 

2-M.Sc.  medical microbiology/virology (1998)/ College of medicine / Mustansiriyah 

University  

3- Ph.D.  medical microbiology /Molecular  biology / medical bacteriology (2006)/ College 

of medicine / Mustansiriyah University  

  

 ACADEMIC HONORS AND AWARDS: 

 

 (8) thanks letters from higher education minister 

 (10) thanks letters from Al-Mustansiriya university president 

 (14) thanks letters from the dean of the pharmacy college 

 

 

 

 

 

 

picture 



 

 

 ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

 

❖ more than 15 years in teaching field of microbiology , immunology, virology and 

         pathophysiology (under & post graduate)    

❖ Assist. Head in the clinical laboratory sciences department for more than 2 years 

❖ Head of researches and development department and postgraduate units 

❖ Member of postgraduate committees 

❖ Member of graduate committees 

❖ Member of examiner committee 

❖ Head of teaching laboratories unit. 
❖ Head of  biological and chemical safety and security  uni in pharmacy colleget 
 

COURSES TAUGHT: 

 

Undergraduate Graduate 

Pharmaceutical microbiology 

Immunology  

 Bacteriology 

 Lab. Training 

pathophysiology 

 Public health 

Parasitology 

 

Immunology 

Lab. Training 

Pathophysiology 

Pharmaceutical biotechnology 

Research methodology 

  
 

 

PROFESSIONAL AFFILIATIONS: Member in microbiology society 

 

 

PUPLICATIONS: 

 

• 41  Published papers in different fields of immunology and biomedical sciences in the 

localized and international journals. 

 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

1- Certificate in computer sciences  

2- Teaching methods certificate 

3-Holding different work shops and seminars about Lab training. 

4-Participate in CBRN and CRDF workshops and seminars. 



5- Attendance many scientific conferences and meetings related to biomedical  and 

pharmaceutical sciences in the colleges of  pharmacy, colleges of medicine, teaching 

hospitals and directorates in the ministry of health. 

4- English language knowledge  

 

يةالذات السيرة  

 بيداء حميد عبدللا 

الصيدلة كلية – المستنصرية الجامعة  
Email: bha_1968@yahoo.com      

 : تعريفي ملخص

  
 بيداء حميد عبدهللا  : األسم

 1968  بغداد :  التولد 

 اثنان:  االطفال عدد /  ةمتزوج:  األجتماعية  الحالة

 مسلم:   الديانة 

 عراقية: الجنسية

   عربية: القومية

  المستنصرية الجامعة\ الصيدلة  كلية\ العلوم المختبرية السريرية فرع:   حاليا العمل عنوان

  تدريسية هيئة عضو: الوظيفي  العنوان

   العلمي البحث  و التدريس: بها المكلف  المهام 

 طبيه احياء مجهرية: العام   األختصاص

 بكتيريولوجي /احياء مجهرية طبية: الدقيق األختصاص

 المنصور  حي / العراق/ بغداد :  العنوان
 

 :الدراسية الشهادات 

  
 ( 1990) بغداد  جامعة\ الطب البيطري كلية \ طب وجراحة بيطريه بكلوريوس .1
 ( 1998)المستنصريهالجامعة \ الطب  كلية \ طبيه احياء مجهرية ماجستير .2
 ( 2006)  الجامعة المستنصرية\ ب الط كلية \  احياء مجهرية دكتوراه .3

 
 األكاديمي  والتكريم الجوائز

 

 ( 8...)  العالي التعليم  وزارة من الشكر كتب  •

 ( 10.) . .. المستنصرية  معةالجا من شكر كتب  •

 ( 14.) .... .. الصيدلة كلية عميد  من شكر كتب  •



 
 : والتدريس  األكاديمية الخبرة

 
 العليا والدراسات   االولية للمراحل والمناعة  والفايروسات  االحياء المجهرية  تدريس مجال في سنة 51 من اكثر خبرة-1
 سنوات  2 من الكثر الصيدلة كلية في العلوم المختبرية السريرية لفرع ةمقرر-2
 2016-2014البحث والتطوير  شعبة مسوؤلة-3

 2015-2014البعثات والعالقات الثقافية مسوؤلة وحدة الدراسات العليا ووحدة -4

 2016-2014عضوة لجنة الدراسات العليا -5

 المنتهية  للمرحلة التخرج بحوث   مناقشة لجنة عضو-6

 لعلوم المختبرية السريرية ا لفرع العملية المختبرات  على االشراف-7

 لجنة امتحانية الربع سنوات  عضو-8
ات التعليمية مسؤو  -9  لة وحدة المختبر

 ياوية والبايولوجية المة والسيطرة عىل المواد الكيممسؤولة وحدة الس -10
 : تدريسها  تم التي الدراسية المقررات 

 

األولية الدراسات العليا  الدراسات   
 احياء مجهرية صيدالنية 

 مناعة 
 طبية  احياء مجهرية 

 فيروسات طبية 
 تدريب مختبرات 
 فسلجة امراض 

 صحة عامة 
  طفيليات طبية

 مناعة سريرية 
 تدريب مختبرات 
 فسلجة امراض 

 تقانة احيائية صيدالنية 
 طرق البحث 

 
 مجتمع االحياء المجهريه العالميه  عضوة  منظمة: الجمعيات او المهني األنتساب

 
 

 العلمية  المنشورات

 
 14 المنشورة البحوث -1

 : المهارات تطوير

 
 الحاسوب  علم في شهادة-1
 االنكليزية  اللغة كفاءة في شهادة-2
 التدريس طرائق في شهادة-3
 العلوم اختصاص  في وخارجها الجامعة نطاق ضمن عمل  وورش مؤتمرات  في والمشاركة الحضور في عديدة شهادات -4
 التابعة التعليمية  المستشفيات  في دراسية وحلقات  ندوات  في المشاركة كذلك, عام بشكل  الطبية والعلوم خاصة الصيدالنية 

 . الصحة لوزارة
 


