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 : اللجذناهم 

لجنةامتحانية  -4لجنةالجرد -2لجنة غيابات الطلبة-0 ضمان الجودة والتقييم الجامعي لجنة-1

 المعاون مكتب مع عضوارتباط-1لجنة امتحانية فرعية-2لجنة تحديث البيانات  -5دراسات عليا 

مسؤؤلة وحدة جودة -11.التربوي االشراف لجنة-7المختبر تقييم تدقيق لجنة-8 العلمي

 المختبرات

 : اهم البحوث السنشورة

 والطب للعلوم واتسط مجلة .تاثير نبات الكركم على انزيمات الكبد وعمل الكلية-1

 م سوسن كاظم .م/ م دينا سعدون ذياب .م 2122 لسنة2الع د4السجل 

تاثير زيت السمسم على بعض المعايير الكيمو حيوية وبعض المعايير الدمية في ذكور -0

 حث مفردب2123لسنة3 الع د22السجل  العلسية كربالء جذمعة مجلة .االرانب 

دراسة مقارنة نباتي القرفة والحبق على بعض المعايير الكيموحيوية والمعايير الدموية في -2

 بحث مفرد  2122 الثذني الع د الثذني السجل  البيطرية الطبية للعلوم الكوفة مجلة .الجرذان

4-assesment of the ameliorative of propolis and malic acid in intestineal 

and liver function s of aluminum exposed male rats . 
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 .دينذتسع ون  يذب .بحث مشارك االتساذ  مذج ة دب  الخذلق م 2013

5-STUDY THE  EFFECTIVE ROLE OF ZINC MINERAL AND 

DEXAMETHASONE ON SOME HEMATOLOGICAL 

BIOCHEMICAL TESTS IN MALE RABBITS بحث منشورمفرد في مجلة كلية

 .6102لسنة .74الزراعة جامعة بغداد العددالسادس مجلد

2-Effect of Eruca sativa leaves on osteoporosis induced by phosphoric 

acid in adult male rabbits.Indian Journal of Natural Sciences. IJONS  

Vol.8 / Issue 46 / February 2018 

 دينذ تسع دون  يذب . م –تسوتسن كذظم مذشي . بحث مشارك م 

Effect of Eruca sativa on phosphoric acid induced 1- 

renal toxicity in rabbits. Online Journal of Veterinary Research© 

Dina saadoon dheyab. Volume 22 (4):322-329, 2018.. 
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 0117لسنة 5طالب مرحلة 0االشراف على 

 0117-0112من bloodتدريس مادة الفسلجة النظري 
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:Certificate 

 BSC in veterinary medicine 1999-2000 
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Assistant lecturer :in 2006 

Lecturer: 31/8/2013 

Assistant professor: 3/6/2018 

:mprtant committeeI 

There are sever important committee in my college contributed. 

 Important researches 

1- assesment of the ameliorative of propolis and malic acid in intestineal 

and liver function s of aluminum exposed male rats 2013. 

International journal of science and nature   4(3) 

Majida alqaium , Dina sadoon.  



2-STUDY THE  EFFECTIVE ROLE OF ZINC MINERAL AND DEXAMETHASONE 

ON SOME HEMATOLOGICAL BIOCHEMICAL TESTS IN MALE RABBITS. In 

agriculture college 6(47)2016. Dina saadon. 

3- Effect of Eruca sativa leaves on osteoporosis induced by phosphoric 

acid in adult male rabbits.Indian Journal of Natural Sciences. IJONS  

Vol.8 / Issue 46 / February 2018. Sawsan mashi-Dina sadoon .  

 

Effect of Eruca sativa on phosphoric acid induced -4 

renal toxicity in rabbits. Online Journal of Veterinary Research© 

Dina saadoon dheyab. Volume 22 (4):322-329, 2018.. 

 

:Achievements 

1-supervision on 5th students proposal.2015,2016,2018 

2- Teaching second stage blood    and practical physiology 
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