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  : السيرة الذاتية 

o عبود الزيادي االسم واللقب : حبيبه خضير عبد الساده 

o  بكلوريوس في الكيمياء كليه العلوم الجامعه المستنصريه 

o  ماجستير في الكيمياء الحياتيه )الكيمياء السريريه ( كليه العلوم بنات جامعه بغداد 

o  الكيمياء الحياتيه )نانوتكنولوجي( كليه العلوم الجامعه المستنصريه  /دكتوراه  في فلسفه الكيمياء 

o  : 28/1/1966تاريخ الميالد . 

o . الجنس : انثى 

o  الحالة الزوجية وعدد األوالد: متزوجه /خمسه . 

o  مسلمه /الجنسية : عراقية 

o  ال معالي . –العنوان الدائم: محافظة المثنى 

o  :07802271565رقم الهاتف . 

o  :البريد االلكتروني habiba.khdair@mu.edu.iq   

o  هيئة المعاهد الفنيه  جامعة التقنية الوسطى / التعليم العالي والبحث العلميتاريخ اول تعين في وزارة(

 1997-1987من  سابقا(

o هيئة المعاهد الفنيه  جامعة التقنية الوسطى/ تاريخ اعادة  تعين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(

 .وما زلت     8/2002من  سابقا(

o جامعة المثنى      هالوظيفة الحالية: تدريسي / 

o  :استاذ مساعداللقب العلمي         

o  اللقب االداري : استاذ  

o :الشهادات    

o  6/2/2007ماجستير في الكيمياء الحياتيه /العراق / جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات / عام. 

o   بعنوان مستويات حمض السياليك في مصل المرضى المصابين بحمى التيفوئيد   عنوان اطروحة الماجستير. 

o  الجامعه المستنصريه كليه العلوم –الكيمياء الحياتيه  /دكتوراه في  فلسفة الكيمياء 

o عنوان الرساله :  تأٌثر الدقائق النانوية المغناطيسية المحورة مع بعض هرمونات البروتينات السكريه. 

o :الوظائف السابقة 

o  2003لغاية   2002مساعد باحث في المعهد الطبي التقني / المنصور من, 

o 2007 -2003الطبيه والصحيه من  مساعد باحث في كلية التقنيات 

o  2008 -2007مدرس مساعد في كلية التقنيات الطبيه والصحيه من 

o  2008جامعه المثنى    /كلية الطب  في  العلوم رئيسة فرع  

o  لغاية االن  كلية الصيدلة  تدريسية في الجامعة/  

o   

 عمل في لجان داخلية مثل  
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o  2012 – 2009   اللجنة االمتحانية في كليه العلوم في 

o  2008لجنة صرف وصوالت الدفع 

o  لجنة رفع اي اشاره في الكتب المنهجيه والمساعده التي تمجد النظام المخلوع مسؤوال عن كتب اختصاص الكيمياء في

2012 

o  2009مقررا في لجنه المواد الكيمياويه التالفه 

o  2008تكليف تدريس ماده الكيمياء التحليليه في كليه الزراعه 

o  2008في كليه الزراعه  تكليف تدريس ماده الكيمياء التحليليه وماده الكيمياء العضويه 

o  2009تكليف تدريس ماده الكيمياء التحليليه في كليه الزراعه 

o 2008في كليه التربيه االساسيه    تكليف تدريس ماده الكيمياء التحليليه 

o فيزياء كيمياء عامهقسم ال  -تكليف تدريس في اقسام اخرى ضمن كليه العلوم 

o تكليف تدريس ماده الكيمياء التحليليه في كليه الزراعه 

o قسم البيئه كيمياء حياتيه و كيمياء عضويه 

o   2016-2014كليه الصيدله ثاني  –الكيمياء العضويه  اول  -تكليف تدريس مادة الكيمياء التحليليه اول 

o  2016تكليف تدريس ماده الكيمياء ايض الكمياء الحيويه  كليه التربيه االساسيه  

o  2016محاصيل   /تكليف تدريس ماده الكيمياء الحيويه كليه الزراعه 

o هلغاية نقلي الى التربيوطول فتره وجودي  وكليه العلوم في كليه الصيدلهوبالتدريس النظري   تم تكليفي بلجان عديده 

في  خالل سنوات الكورسات والبحث دراستي الدكتوراه فتره طولوالتدريس النظري كليفي باللجان االساسيه وت

 2016ولغاية  2012الجامعه المستنصريه من 

o عضوه في اللجنه العلميه في قسم العلوم كليه التربيه االساسيه 

o رئيسة  لجنه استالل  بموضوع الكيمياء في قسم العلوم  كليه التربيه االساسيه 

o كلية الصيدلة  عضوه في اللجنه العلميه 

 كتب الشكر : -14 

o 176  شكر وتقدير ومكافأه من عميده المعهد الطبي التقني/ المنصور 9/2003في 

o 160 شكر وتقدير من عميد المعهد الطبي التقني/ المنصور 2003/  1   في 

o (22 كتاب شكر وتقدبر لغايه )2006 

o 414  كليه التربيه االساسيهشكر وتقدير من عميد  2012في 

o 172  شكر وتقدير من عميد كليه العلوم 2012في 

o 3171  شكر وتقدير من عميد كليه االزراعه 2009في 

o كتاب شكر من رئيس الجامعه 

 بحوث منشوره في :

1. Adsorption of LH, FSH, and TSH on Magnetic Nanoparticles 

HK Al-Hakeim, FFM Al-Kazaz, HKA Alobaid   Journal of Bionanoscience 9 (6), 439-447 

 

2. Study The Interaction between LH, FSH, and TSH with New Synthesized 

Magnetic Nanoparticles Coated with Dextran 

HKAA Fatin Fadhel Al-Kazazz,Hussain Kadhem Al-Hakeim 

Medical Journal of Babylon 13 (2), 421-434 
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3. Evaluation of uric acid levels as antioxidant during normal pregnancy and 

pregnancy with complication (diabetes and hypertension) 

YSAS Habiba Khdair Abd Alsada 1 , Moafaq Sachit Samir 2, Ahmed Abdul-Jabbar ... 

Electron J Gen Med 

 

4. Spectral Characterization and Biological Activity of 2- [2 ‾ -(1-Amino -1, 5- 

Dinitrophenyl) azo]-Imidazole 

KHAK Abd Al-Sadda HK1* , Al-Hussainawy MK 2 

Journal of Global Pharma Technology 11 (Issue 07 (Suppl.)), 165-174 

 

  براءة اختراع بعنوان

االقتران الحيوي للهرمونات البروتينيه السكريه مع الدقائق النانويه للحديد الممغنط باستحداث رابط حامض   .5

  االزالك

 

عبدالحسين الحكيم و د.حبيبة خضير عبدالساده ا.د فاتن فاضل محمد ا.د. حسين كاظم  

 

 

6. Calcium Status with Some Inflammatory Markers in the Blood of Pregnant 

Women with Diabetic in Al-Samawa city/Iraq 

H Khdair 

Journal of Global Pharma Technology 

 

7. Interactions of Modified Magnetic Nanoparticles with Some Glycoproteins 

Hormones 

PDHKAH Habiba Khdair Abedalsada, Prof.Dr.Fatin F.M. Al-Kazazz 

Mustansiriyah University / Ministry of Higher Education and Scientific Research 

 

 

8. Evaluation of Some Inflammatory Markers with Calcium Status in the Blood for 

Diabetic Patients in Al-Samawa City 

HK Abdulsada 

iraq journal of market research and consumer protection 4 (1), 105-119 

 

 

9. Of patients with Jaundice Biochemical Study of some parameter in the serum 

H Khdair 

Uruk Science Journal 4 (1) 

 

10. SIALIC ACID PROFILE IN SERUM OF PATIENTS WITH ENTERIC FEVER 

HKA Asst. Prof. Bushra Faris Hassan , Asst. prof. Dr. Hazim Hussein Edan 

REPUBLIC OF IRAQ MINISTRY OF HIGHER EDUCATION & SCIENTIFIC 

RESEARCH … 
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11. Interaction of LH, FSH, and TSH with Chitosan-Coated Magnetic Nanoparticles. 

FFM Al-Kazaz, HK Al-Hakeim, HKA Alobaid 

 

 :والندوات المؤتمرات 

  2016 -2جامعه المثنى  في  /شهادة مشاركه في صفة حضور في المؤتمر الذي اقيم في كليه الطب 

   كلية  /جامعه صالح الدين  /شهادة مشاركه  في ) بحث وحضور (  في  المؤتمر الذي اقيم في محافظة اربيل

والصادر من  8/3/2017في  5/346االمر االداري المرقم  وبواسطه  3/2017/ 19-17العلوم    في  الفتره 

   عمادة كليه التربيه االساسيه : بعنوان

Study the Interaction between LH, FSH, and TSH with New Synthesized Magnetic 

Nanoparticles Coated with Azelaic acid 

 

  4 -17جامعه المثنى  في  / لتربيه االساسيهكليه االشهادة مشاركه في صفة حضور في المؤتمر الذي اقيم في- 

 جامعه المثنى يوم االربعاء  /المؤتمر التقويمي االول الذي نظمته كلية التربيه االساسيه   2017

o  2017-4-13الى      1017-4-12شهاده مشاركه دوره تقنيه االليزا التي اقيمت من   

o  شهاده مشاركه في ورشه عمل بعنوان توظيف طرائق التعليم التفاعلي في رفع مستوى التواصل بين المحاضر

 2017/   17-16والمتلقي والتي اقيمت في جامعه بغداد بالتنسيق مع جامعه اكالهوما  للفتره من 

o لوم الجامعه المستنصريه كليه العتعليم المستمر لتاييد مشاركه في الندوه الموسومه التي اقامتها وحده ا 

 حول علم التشفير وتطبيقاته                 

o  تعليم المستمر بعنوان لاقامتها وحده اتاييد مشاركه في الندوه الموسومه التي"Impact of Predatory 

Publishing on Research Quality "     2016  -  2المصادف 

o  

 

 الدورات : -

 جامعه بغداد كليه العلوم قسم التقنيات االحيائيه 2012دوره فصل المنتجات الحيويه 

 جامعه المثنى 2009دوره التاهيل التربوي طرائق التدريس االولى 

 جامعه المثنى 2011دوره االنترنيت 

  دوره التوفل.
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