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 المعمومات الشخصية
 لمى عبد المنعم بكر جاسم البجاري  االسم 
 8791͟  2  ͟ 35 المواليد 
 العراق   نينوى  المدينة، البمد مكان الوالدة 
 انثى الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوجة الحالة الزوجية 
 5 عدد األطفال 
 85;299475:2 رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 استاذ مساعد المقب العممي 
 جامعة الموصلالصرفةكمية التربية لمعموم ، الكيمياءقسم  القسم العممي ، 
 الكيمياء التخصص العام 
 الكيمياء الحياتية التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني Lumabaker50@uomosul.edu.iq lumabaker50@gmai.com  
  العمميبوابة البحث https://www.researchgate.net/profile/Luma_Abd_Almunim 
 الباحث العممي https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=ar

&imq=luma+baker&authuser=1# 
 ORCID https://orcid.org/0000-0003-3611-7991 
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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 التربية لمعموم الصرفة ،الموصل ،العراق الكيمياء الحياتية 2016 دكتوراه 
 العراق، الموصل، الصرفة لمعموم التربية الكيمياء الحياتية 2007 ماجستير 
 العراق، الموصل، الصرفة لمعموم التربية الكيمياء 2000-1999 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 3/5/:423 مساعد استاذ 
 48/7/4233 مدرس 
 6/4/4229 مدرس مساعد 
 تاريخ الحصول عميو استاذ 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 4242 – 4242 المنصب 
  مكان العمل 4242 – 4242 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 كمية التربية ، الرابعة والثالثة لقسم الكيمياء والمرحمة الثانية لقسم عموم حياة ، المرحمةالكيمياء الحياتية النظري

 لمعموم الصرفة
 الصرفة لمعموم التربية كمية الكيمياء لقسم الكيمياء لقسم والثالثة الرابعة المرحمة العممي، الحياتية الكيمياء  

  
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 1 الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
  3بحث Impact of some edible plants on buffering gastric juice acidity"" "القطرية المجمة 

   :Volume 32,687-694422  لمكيمياء 



  الكيموحيوية المتغيرات بعض بمستوى النساء دم لمصل الدهنية األحماض تركيبة عالقة "بحث  

 880 ص ،8 العدد ، 20 المجلد الرافدين، علوم مجلة 821، 2007 " القلبية العضلة باحتشاء األصابة واحتمالية 
 
 الشميك نبات من المعزولة البروتينية المركبات بعض تأثير (Fragaria Vesca )المتغيرات بعض عمى 

 لسنة( 4)العدد( 46)المجمد والعمم التربية مجمة التجريبي التأكسدي لمكرب المعرضة لمفئران الكيموحيوية
4233 

 "Oxidized LDL and Risk of Coronary Heart Disease" في 7ق       الصرفة لمعموم تكريت مجمة 
:/33/4238  

 "Serum resistin level in patients with colorectal cancer"International Journal of 
Enhanced Research in Science, Technology & Engineering, Vol.5 Issue7, July-
2016 

 Extraction and characterization of Arylesterase enzyme from (peel and pulp) of 
Annona muricata fruit,   November 2.2019, العممية لمدراسات كركوك جامعة مجمة  

 
 "Study of paraoxonase1 enzyme for women with breast cancer( Biochemical and 

molecular genetics study)The Eurasia proceedings of scince,  
technology,engineering and 2019 mathematics(EPSTEM),ISSN:2602-3199( 

 "Study of paraoxonase3 enzyme for women with breast cancer( Biochemical and 
molecular genetics study) 2019,1759-1741 

 “Relationship of Fatty acid composition and some Biochemistry Parameters in 
Serum for women ovarian Cancer patient”Research .J.Pharm and Tech.,12(9)2019. 

 
 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  3كتاب 
  4كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل



 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 2008،مؤتمر العممي االول لمكيمياء ،جامعة الموصل كمية التربية لمعموم الصرفة 

 International conference on Technology, Engineering and science ,anyalya,Turkey 
2018November 

 2018 كمية العموم جامعة الموصل  العممي الثالث لعموم حياة المؤتمر 
  2019جامعة دىوك كمية التربية االساسية نيسان المؤتمر العممي الدولي الثالث 
 International Turkic World Conference on chemical sciences and Technologies 

October 2019 turkey 
  2019تشرين الثاني  بة االساسية جامعة دىوكمؤتمر الدولي الثالث ،كمية التر 
 18الندوات عدد 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 2008دورة كفاءة الحاسوب جامعة الموصل  مركز الحاسبة : الدورات التطويرية 

 4229 تدريس صالحية ودورة تدريس طرائق كفاءة  
  2011لشيادة التوفل  جامعة الموصل  اإلنكميزيةكفاءة المغة 
  2019دورة سالمة المغة العربية 
 الدورات التأىيمية 
 certificate from teaching research center for INJECTION SKILLS2019 
 •training course TOT .Training of trainers from Iraq chemists syndicate chemists 

training center for Scientific and laboratory techniques 2019  
  
  certificate from teaching research centerfor FIRST AIDS 2019 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر



 ومن سيادة عميد كمية التربية لمعموم  1ومن رئيس الجامعة  2كتب شكر وتقدير من الوزير  15 شكر وتقدير
  12الصرفة 

 اضافة الى " شيادات تقديرية 
  

 
 
 


