
 السيرة الذاتية

 الربيعيزينب اسماعيل ابراهيم اسماعيل   :واللقب  االسم

Zainab Ismail Ibrahim Ismail Alrubaye        

  28/6/1968ميسان   :محل وتاريخ الوالدة

  عراقية  :الجنسية

  مسلمة  :الديانة

 . جامعة بغداد/البيطريكلية الطب /في فرع االمراض استاذ مساعد  :الوظيفة واللقب العلمي

  6012-6012مقرر فرع االمراض وامراض الدواجن 

 6102-6012عضو اللجنة العلمية للفرع 

 علم االمراض        : والدقيق االختصاص العام

 1993  :تاريخ التعيين

 Arabic and English  :اللغات التي تجيدها

 zainabalrubaei@yahoo.com  :البريد االلكتروني

 : الشهادات الحاصل عليها

 (.(1991 جامعة بغداد -كلية الطب البيطري/بكالوريوس طب وجراحة بيطرية -0

 (1998)جامعة بغداد  -كلية الطب البيطري/ ماجستير علم االمراض والطب العدلي -6

 (Infection of Klebsiella pneumonia in urinary tract of female rats and 

guinea pigs). 

      (2012)جامعة بغداد -كلية الطب البيطري/(امراض الحيوان)دكتوراة علم االمراض  -3

(Immunohistopathologic study in mice immunized with different antigens 

of Listeria monocytogenes and implanted with mammary 

adenocarcinoma (AM3)).  

 :المواضيع التي يدرسها  

 .المرحلة الثالثة/ نظري وعملي-والخاص  علم االمراض العام-1

 .الماجستير-طلبة الدراسات العليا/علم االمراض المتقدم -2

mailto:zainabalrubaei@yahoo.com


 .الماجستير-طلبة الدراسات العليا/ Tumor pathologyعلم امراض االورام -3

 .طلبة الدكتوراة/ Biopathologyعلم االمراض البايولوجي -4

 .الدبلوم–الدراسات العليا /التشريح المرضي-5

جامعة -كلية الطب وكلية الطب البيطري/علم االمراض العام والخاص:التدريس خاج العراق-2

 .عمر المختار ليبيا

    .ليبيا/مستشفى الثورة المركزي/للمختبرات التعليمية عملت في المختبرات التعليمية التابعة -7

                      

 :المؤتمرات

 . 2012جامعة بغداد / كلية الطب البيطري العلمي الحادي عشرلمؤتمر ال-0

 2013جامعة السليمانية /مؤتمر كلية الزراعة  -6

 2013جامعة البصرة /قسم بحوث االسماك/مؤتمر كلية الزراعة  -3

 2015والعام  2013مؤتمر طب النهرين  -4

   2014جامعة الكوفة /مؤتمر كلية الطب البيطري-5

    2016 كربالءجامعة /مؤتمر كلية الطب البيطري -2

   2017ة قادسيجامعة ال/مؤتمر كلية الطب البيطري -7

 6102-6012و    6102-6107تركيا -مؤتمر اسطنبول-2

 2112-2112 جامعة البصرة-مؤتمر كلية الطب البيطري-2

 

 :الدورات التدريبية والندوات

الجامعة /المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية/تقنية الزرع النسيجي  -1

 . 2011/ المستنصرية

 .جامعة بغداد/التعليم المستمر/الندوات المنعقدة في كلية الطب البيطري-2

 2014 جامعة كربالء/البيطريكلية الطب /ندوة حول طرق عالج مرض االكياس المائية -3

 1998دورة التاهيل التربوي -4

 1994( اللغة االنكليزية)دورة في اللغات الحية  -5



 2016ورشة عمل في مركز بحوث التقانة االحيائية النهرين -7

 :البحوث المنشورة

التجريبي في الجهاز البولي الناث الجرذان  Klebsiella pneumoniaخمج جراثيم  -0

 .2008لسنة  -2العدد -32المجلد /المجلة الطبية البيطرية العراقية.وخنازير غينيا

2- Study the influence of some Listeria monocytogenes antigens on the 

side effects of Mitomycin C. The Iraqi Journal of Veterinary Medicine, 

special issue of the proceeding of the Eleventh Veterinary Scientific 

Conference, vol 36, 2012. 

3- Histopathological study in mice immunized against hydatidosis by 

hydatid cyst antigens, Journal of Genetic and Environmental Resources 

Conservation, volume 2, 2
nd

 issue, 2014. 

4- Study the Histopathology of Immune-Therapy trail in Mice Infected 

with Hydatid cysts. International Journal of Research Studies in 

Biosciences (IJRSB), Volume 3, Issue 8, August, 2015, PP 15-22. 

 

5- Prophylactic study in mice immunized with Listeria monocytogenes 

antigens and implanted with mammary adenocarcinoma  (AM3). 

International Journal of Biological & Pharmaceutical Research. 2015; 

6(8): 657-662. 

 

6- Toxicopathologic Effects of Sodium Fluoride on Male´s Reproductive 

System of Rabbits. Volume: 6 / Issue: 2 / FEBRUARY 2016 / ISSN : 

2249-555. 

  

7- Histopathological Evaluation of Pulmonary Effects of Sodium 

Dichromate Cr VI in Rats. Zainab Ismail Ibrahim, Jihad Abdulameer 

Ahmed, Khalil Gazar Chelab. Journal of Agriculture and Veterinary 

Science. Volume 9, Issue 4 Ver. II (Apr. 2016), PP 13-17. 

www.iosrjournals.org  

 

8-HISTOPATHOLOGY POST INTRAPERITONEAL INFECTION 

WITH Providencia rettgeri IN MICE. Zainab Ismail Ibrahim., Basra 

Journal of Vetetrinary Research.Vol.15, No.2, 2016. 

 

9-- Ultrastructural changes in the livers of mice post infection with 

Listeria monocytigenes. Journal of Veterinary Medicine College. 2016. 

(Accepted-2016) -Accepted in 9- 

 

http://www.iosrjournals.org/


10- STUDY THE PATHOLOGIC EFFECT OF Staphylococcus aureus 

POST INFECTION IN RABBITS. Basrah Journal of Veterinary 

Research,Vol.17, No.3, 2018. Proceeding of 6th International Scientific 

Conference, College of Veterinary Medicine-University of Basrah, Iraq 

 

 

 :اللجان وكتب الشكر

 .2016-2013 عضو ارتباط في قسم الضمان والجودة-0

 .2016-2012 عضو لجنة امتحانية في فرع االمراض وامراض الدواجنرئيس و-6

 .2014كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي -3

 .2014جامعة بغداد / كتاب شكروتقديرمن عمادة كلية الطب البيطري -4

 . 2015جامعة بغداد / كتاب شكروتقدير من عمادة الطب البيطري -5

 . 1995جامعة بغداد / كتاب شكروتقدير من عمادة الطب البيطري -2

 

      زينب

 

 

 

 

 

 

  


