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 السيرة الذاتية

 هدى فالح حسن راضي القره غولي: االسم 

 2891  -العزيزية / واسط: محل الوالدة 

  انثى: الجنس 

 عربي: القومية 

 مسلمه:الديانه 

 اطفال خمسة,متزوجة : الحالة الزوجية 

 أستاذ مساعد: اللقب العلمي 

جامعة   /كلية الطب البيطري   /واالدويةمقررة فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية : المنصب االداري

 1129بغداد منذ 

 :التحصيل الدراسي 

  1112جامعة بغداد/ شهادة البكاليوريوس في طب وجراحة عامة بيطرية 

  1112جامعة بغداد / ادوية وسموم / الفسلجة واالدويةشهادة الماجستير في 

  جامعة /االختصاص الدقيق ادوية تكاثر ودم , ادوية وسموم/الفسلجة واالدويةشهادة الدكتوراه في

 1122بغداد 

 العربية واالنكليزية: اللغة 

 جامعة بغداد / تدريسية في كلية الطب البيطري : الوظيفة الحالية 

 : المواد التي ادرسها

 ادوية تكاثر وقلب ودوران وغدد صماء / االدوية /  المرحلة الثالثة  

ادوية قلب وجهازدوران  1ادوية متقدم /   pharmacodynamic/ 2ادوية متقدم / ماجستير

 والتنفسي والهضمي جهاز الكلويو
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 drugs و ادوية تكاثر وغدد صماء و   clinical pharmacology/  3ادويةمتقدم/ دكتوراه

interaction وspecial topics  

 :النشاطات العلمية والعملية 

 .1112جامعة بابل سنة /االنكليزية من كلية اللغات حاصلة على شهادة الكفاءة اللغة  .2

 .1112سنة ( IC3)حاصلة على شهادة الحاسوب  .1

 االشراف على مشاريع بحوث التخرج للطالب - .3

 (2) عدداشراف على طالب الماجستير .4

 (1)الدكتوراه عدد  اشراف على طالب .2

 A comparative study between the effects ofنشر بحث في مجلة عالمية  بعنوان  .6

garlic extract and Jerusalem artichoke tuber mixture as a source of 

prebiotic an probiotic (biomine) on the performance and health of 

broiler.   I.J.S.N. VOL.,4(1)2013:120-123 . 

 

 Study the comparative effect betweenنشر بحث في مجلة عالمية بعنوان .2

cyperusesculentus seeds extract and gentamicin on induced endometritis 

in mice. JPCS VOL(7) 2013:40-47 

 1123لسنة 32نشر بحث في المجلة الطبية البيطرية العراقية جامعة بغداد في العدد الثاني المجلد  .9

 Effect of triclabendazole and dexamethasone on ovine fascioliasisبعنوان 

 نشر بحث في مجلة عالمية بعنوان .8

NFLUENCE OF PROTEINS EXTRACT FROM HELIANTHUS 

ANNUUS L. SEEDS ON BLOOD VOLUME OF REPRODUCTIVE 

ORGANS IN PREGNANT MICE JPCS VOL(6) 2013:8-20 

 

جامعة السليمانية / نشر بحث ومشاركة فعالة  في مؤتمر العلمي الدولي االول لكلية الزراعة  .21

 STUDY THE EFFECT OFللبحث العلمي  1123تشرين الثاني لعام  12-11للفترة من 

SEEDS IN  CYPERUS ESCULENTUSCT OF CRUDE EXTRA

EXPERIMENTALLY INDUCED HYPERGLYCEMIA IN MICE 

 

 acomparative study on theبحث في مجلة كربالء للعلوم الصيالنية بعنواننشر  .22

fertility effects of phytochemical comounds isolated from the fruits of 

Eutrepe oleracea and lyceum barbarum with  tadalafil drug on male 

rats. 1124بتاريخ كانون الثاني 
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 effect of alcoholic extract ofنشر بحث في جلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية بعنوان  .21

urtica dioica leaves and aspirin in experimentally induced prostatitis in 

mice   1124بتاريخ  كانون الثاني 

 

 the antibacterial effect ofنشر بحث في مجلة المستنصرية للعلوم الصيدالنية ب عنوان .23

phytosterols from echinops heterophyllus in comparison with MEBO 

and standard antimicrobial agent . 

 

 مشاركة فعالة بالقاء البحث العلمي  .24

The effect of crude alcoholic extract of Withania somnifera leaves in 

experimentally induced arthritis in mice 

 1121جامعة ذي قار  لسنة / في المؤتمر العلمي االول لعلوم الحياة كلية العلوم            

 

 

22.  

 نشر بحث في مجلة عالمية

Effect Of Alcoholic Extract Of Vitex agnus Seeds On Some Function 

Of Female Reproductive System ( IJPAR ) VOL:4(2):2014 

 

 9/2/1122-2مشاركة فعالة ببحث علمي في المؤتمر الدولي  لكلية الصيدلة في االردن  .26

 the hormonal and histopathological effects of) مشاركة فعالة ببحث علمي .22

Persia Americana pulps extract on female reproductive rats treated with 

cyclophosphoamide)  في المؤتمر الدولي الرابع للتخصصات الصحية والطبية للمعهد الطبي

 1129اذار  9-2بغداد في   /التقني 

 

 Hypolipidemic effect of caffeic للعلوم الصيدالنية نشر بحث في المجلةالعراقية .29

acid isolated from arctium lappa cultivated in Iraq, in hyperlipidemic rats 

model. 24 (1) 2015 

  

 

 A COMPARATIVE STUDY 1122لسنة  نشر بحث في مجلة عالمية .28

BETWEEN THE EFFECTS OF ARCTIUM LAPPA L. LEAVES 

EXTRACT AND PENTOXIFYLLINE ON FERTILITY OF MALE RATS 

298 -I.J.A.B.R, VOL. 5(4) 2015: 293 TREATED WITH GENTAMICIN 

 

 جامعة بغداد/نشر بحث في مجلة كلية العلوم  .11

A comparative study between the effect s of Arctium lappa L. leaves 

extract and Pentoxifylline on DNA of sperms rats treated with 

Gentamicin Iraqi Journal of Science, 2016, Vol. 57, No.3B, pp:1898-

1905 
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 1122نشر بحث في مجلة الكوفة كلية الطب البيطري لسنة  .12

Effects of alcoholic extract of panax ginseng Seeds and Tamoxifen citrate 

drug on some fertility parameters and histopathological changes in testes 

of mice treated with doxorubicin Journal For Veterinary Medical 

Sciences Vol. (7) No. (1) 

 1126نشر بحث في مجلة عالمية  لسنة  .11

A comparative Between the Effects of Glycyrrhiza glabra Roots 

Extract and Pioglitazone on Induced Poly Cystic Ovary Syndrome in 

Rats. Journal of Natural Sciences Research 

 1126نشر بحث في مجلة عالمية لسنة  .13

The Ameliorative Effects of Persia americana Pulps Alcoholic Extract 

on Fertility of Female Rats Treated with Cyclophosphoamide. Journal 

of Natural Sciences Research 

 

تقع  journal of entomology and zoology (studies)نشر بحث في مجلة عالمية .14

 comparartive effect betweenوالموسوم  1122ضمن تصنيف ثومسن رويترز لسنة 

mesenchymal stem cells and clomiphene citrate on induced premature 

ovarian failure in mice 

  1122تقع ضمن تصنيف ثومسن رويترز لسنةنشر بحث في مجلة عالمية  .12

 Evaluating Anti-Anemic Effect of Mesenchymal Stemوالموسوم

Cells and Oxymetholone on Aplastic Anemia Induced in Mice  

والموسوم   1122نشر بحث في مجلة عالمية تقع ضمن تصنيف ثومسن رويترز لسنة .16

Hematological effects of Spinagia Oleracea leaf extract  on mice 

treated with chloramphenicol. 

والموسوم 1129نشر بحث في مجلة عالمية تقع ضمن تصنيف ثومسن رويترز لسنة  .12

phytotheraputic clinical study of tribulus terrestris extract on 

diverse types of renal stone.  

 

 3 الجامعة عدد معاون رئيس الجامعةعلى كتب شكر وتقدير من  اصلةح .19

 9عدد  شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد بحاصلة على كت .18

 يكلية الطب البيطر/حاصلة على كتاب شكر وتقدير من جامعة االنبار .31

 3عدد  جامعة بغداد/شكر وتقدير من عميد كلية الطب البيطري بحاصلة على كت .32

 جامعة بغداد/ الصيدلة حاصلة على كتاب شكر وتقدير من عميد كلية  .31

 حاصلة على كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي  .33
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 1123عضو باللجنة االمتحانية الفرعية لعام  .34

 

 1124باللجنة تدقيق الكتب المنهجية المساعدة لعام  عضو .32

 

 1122 لدراسات العليالعضو ب لجنة تدقيق الوثائق  .36

 

 1122و 1126المجالت العالمية   عضو في اللجنة العلمية الخاصة بتقييم  .32

 

 خبراء لبحوث طلبة الدكتوراه انعضو لج .39

 

 طلبة الدراسات العليا اتمناقش انلج وعض .38

 

 طلبة الدراسات االولية اتمناقش انلج عضو .41

 

 جنة دليل بحوث النباتات الطبيةلعضو  .42

 

 .عضو في لجان االستالل الخاصة بالترقيات العلمية .41

 

 لطلبة الدكتوراةعضو لجان االمتحان الشامل  .43

 

 1122-1126عضو لجنة مقابلة الطلبة المرحلة االولى للعام الدراسي  .44

 

مقيم علمي للعديد من الرسائل واالطاريح طلبة الدراسات العليا والبحوث العلمية داخل وخارج  .42

 جامعة بغداد  /كلية الطب البيطري 

 

 1126العالي لسنة عضو لجنة تقييم البحوث الريادية التابعة لوزارة التعليم  .46

 

 عضو لجنة االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا .42

 

  .International Research Journal of Pharmacologyعالمية عضو هيئة تحرير مجلة  .49

 

 

حاصلة على شهادة مشاركة في دورة تقدير السميه الحادة وتقييم هامش السالمة للمواد  .48

 9/3/1121الى  4/3/1121الكيمياويه والبايولوجيه التي عقدت في كلية الطب البيطري للمدة من 

 

لعام  جامعة بغداد/المقامة في كلية الصيدلة HPLCفي الدورة  حاصلة على شهادة مشاركة .21

1123  

 

https://scirange.com/journal/irjp
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 حاصلة على شهادة مشاركة في دورة  .22

New aspects in genetic diagnosis in human spermatozoa  المقامة في معهد االجنة

 12/3/1124-12للفترة من  جامعة النهرين/والعقم

 

حاصلة على شهادة مشاركة في دورة البكتريا المشتركة بين االنسان والحيوان التي عقدت في  .21

 12/1/1124الى 13/1/1124للمدة من كلية الطب البيطري 

 

 من وحدةالتعليم المستمر جامعة Google scholarحاصلة على شهادة مشاركة في دورة  .23

 21/1122/ 31بغداد 

 

المقامة  الخاصة ب ادوية جهاز القلب والدوران تقديرية في الندوة العلمية على شهادة حاصلة .24

 12/21/1122فرع الفسلجة واالدوية الجامعة المستنصرية /الصيدلة  في كلية

 

 Animal cell culture and stem cell cultureدورة على شهادة مشاركة في  حاصلة .22

 2016 التي اقيمت في مركز التقنيات االحيائية بتاريخ 

 

جامعة بغداد الخاص ب /حاصلة على شهادة تقديرية في المؤتمر العلمي االول في كلية الصيدلة  .26

 .1126طلبة الدراسات العليا المقام سنة 

 

حاصلة على شهادة تقديرية من المؤتمر العلمي الدولي الرابع للتخصصات الصحية والطبية  .22

 1129اذار  9-2بغداد في   /للمعهد الطبي التقني 

 

النهرين والمقام في حاصلة على شهادة تقديرية من المؤتمر العلمي العاشر لكلية الطب جامعة  .29

 1122لسنة 21-22

 

 Crime sceneحاصلة على شهادة تقديرية لمشاركتي في ورشة العمل تحت عنوان  .28

degraded DNA sample   المقامة في مركزforensic DNA research and training 

center   19/9/1126في 

خدام برنامج االيندنوت حاصلة على شهادة تقديرية لمشاركتي في ورشة العمل الموسومة است .61

الدارة المصادر في كتابة البحوث واالطاريح والرسائل العلمية والمقامة في قسم علوم الحياة يوم 

 41122/ /22الثالثاء 

 

جامعة بغداد لمشاركتي في الندوة التي اقامتها  /حاصلة على شهادة تقديرية من كلية الصيدلة  .62

وحدة العالقات الثقافية بعنوان العمل االنساني والتطوعي ركيزة بناء المجتمع وكذلك االجراءات 

 1122نيسان 4االحترازية عند الفيضانات يوم 

 

 in code ethics workshop forحاصلة على شهادة  مشاركة تقديرية في ورشة العمل  .61

Iraq chemists   12في January   1122لسنة 

 

الجامعة المستنصرية لمشاركتي في   /حاصلة على شهادة مشاركة تقديرية من كلية الصيدلة .63

اعمال الندوة الرابعة لفرع االدوية والسموم وتحت شعار معا لمحاربة داء السمنة والسكري والمنعقدة 

 1122في بغداد اذار 
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والتي اقامها حاصلة على شهادة مشاركة في ورشة العمل الموسومة طرق كشف المتفجرات  .64

 1122 / 5/ 22مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب في 

 

ظمة نحن نساعد للتنمية واالغاثة االنسانية في حاصلة على شهادة تقديرية من من .62

26/9/1122 

 

 

 حي العامل/ بغداد:العنوان 

Dr.hudaalqaraghuli@yahoo.com 

Mobil:     07803030320 

mailto:Dr.hudaalqaraghuli@yahoo.com

