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 االنقاب انعهًيحشاَياً : 

 ذاسيخ انحصٕل عهٗ انهقة  انهقة انعهًي  خ

 11/11/1111 يذرش يطاعذ 0

 12/4/1114 يذرش 1

 6/71/5172 اضتار يطاعذ 2

 

 : انًقشساخ انذساسيح انرٗ قًد ترذسيسٓا شانصا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2018-2014 كيمياء طبية نظري وعملي الصف االول كلية الطب الكيمياء الطبية 1

 2019-2014 نظري وعملي الصف الثاني كلية الطب كيمياء حياتية الكيمياء الطبية 2

 املختربية السريريةالعلوم  3

 

 2019-2015 كيمياء حياتية نظري الصف الثالث كلية الصيدلة

 كيمياء حياتية متقدم/ ماجستري/احياء جمهرية/كلية الطب طبية احياء جمهرية 4

 كلية الطب

2016-2019 

 2019-2016 كيمياء حياتية متقدم ماجستري/احياء ة/كلية العلوم احياء 5

 2019-2016 حياتية متقدم/ ماجستري/احياء /كلية الرتبيةكيمياء  احياء 6

 2018-2017 كيمياء حياتية متقدم/ دكتوراه /كيمياء /كلية الرتبية كيمياء 7

 

 :انري أششف عهيٓا( انشسائم  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األطروحة  أو  ادم ت

1 Increased Meloperoxidase activity (MPO) 

 and Mitochondrial Dysfunction prolonged 

inflammatory response in diabetic foot 

patients 

 2016 الكيمياء



 

 

 

 

 

 

 

 

2 Characterizing levels of apolipoprotein E 

in relation to oxidative stress and IL-4 level 

in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease 

ح/كهيح يانكيًياء انسشيش

 انطة/جايعح كشتالء
3102 

3 MicroRNA- as Biomarker of Oxidative 

Stress-Mediated Apoptosis and Cytokines 

Release in Pathogenesis of Type II Diabetic 

Nephropathy in Iraqi Patients 

 

انكيًياء/كهيح انرشتيح/جايعح 

 انقادسيح
3102 

 

 انري شاسك فيٓاانعهًيح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : خايسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

 بودرت حضور(

 Conference and    Diabetes يؤذًش 1

Wellness Day, University of Greenwich,  

 نُذٌ/تشيطاَيا 1100

University of 

Greenwich 

 يشاسكح تثحس

 Biochemical Society Focussed يؤذًش 2

Meeting, , Birmingham, UK 

 تشيُغٓاو/تشيطاَيا 1100

Aston University 

 يشاسكح تثحس

 the Conference of the European يؤذًش 3

Wound Management Association 

(EWMA 

 يشاسكح تثحس تشٔكسم /تهجيكا 1100

 Annual Research Day. Centre for يؤذًش 4

Research in Translational Biomedicine 

 تهًس/تشيطاَيا 1101

Plymouth university 

 يشاسكح تثحس

 حضٕس انعشاق/جايعح تاتم/كهيح انطة 1104 جايعح تاتم-انًؤذًش االٔل نهرعهيى انطثي 5

انعشاق/جايعح كشتالء/كهيح  1105 -كهيح انطة–جايعح كشتالء -انًؤذًش انطثي انذٔني - 6

 انطة

 يشاسكح تثحس

كهيح -انعشاق/ جايعح انقادسيح 1109 -كهيح انعهٕو-جايعح انقادسيح-انًؤذًش انعهًي انذٔني 7

 انعهٕو

 يشاسكح تثحس



 

 

 

 

 

 

 

 

جايعح -انطثيح ٔانصيذالَيح ونهعهٕ االٔل  انًؤذًش انذٔني 8

 كهيح انطة-انقادسيح

كهيح -انقادسيحانعشاق/ جايعح  1102

 نطةا

 يشاسكح تثحس

كهيح -جايعح انقادسيح-انًؤذًش انطثي انذٔني انصاَي 9

 انطة

كهيح -انعشاق/ جايعح انقادسيح 1107

 انطة

 يشاسكح تثحس

 َذٔج عٍ  10

Hyperbaric oxygen therapy may resolve  

inflammation in chronic wound 

 كهيح انطة/جايعح انقادسيح

انعشاق/كهيح انطة/جايعح  1104

 انقادسيح

 يحاضش

 َذٔج عٍ  11

 تّ ٔذشخيصّ عُذ انصغاس ٔانكثاساانيشقاٌ اسث

 كهيح انطة/جايعح انقادسيح 

انعشاق/كهيح انطة/جايعح  1109

 انقادسيح

 يحاضش

انعشاق/كهيح انطة/جايعح  1102 َذٔج /ذطثيقاخ ذقُيح انُإَ ذكُٕنٕجي في انطة 12

 انقادسيح

 يحاضش

 

  االخشٖ: األَشطح انعهًيح  سادسا" 

 خارج الكلية داخل الكلية

دورج تذرٌثٍح عن انًهاراخ وانقٍادج انعهٍا/جايعح  

 1114انقادضٍح/

 
فً انتشخٍص  انكًٍٍاوي/كهٍح انطة  FT-IRتطثٍقاخ ال  ورشح عًم

  1112/فرع انكًٍٍاء انطثٍح/

   

Basic hyperbaric medicine course. 

Approved by national board of diving and 

hyperbaric medical technology, 2010, 

 .(NBDHMT) ترٌطانٍا

Derifford,PLYMOUTH.UK 

كهٍح انطة /فرع انكًٍٍاء  دورج تذرٌثٍح عن انطًىو انكًٍٍائٍح وانذوائٍح/

 1112انطثٍح  

Ettantm 2-D DIGE Course  

march 6th -        8th ,2012  ترٌطانٍا - 

 

 ELISA     قٍاش تعض  انًتغٍراخ انكًٍاحٍىٌح تىاضطح  /دورج تذرٌثٍح 

  1112/كهٍح انطة /فرع انكًٍٍاء انطثٍح  

Real-time PCR training course 

Plymouth,UK.march 23 2011 

  .ترٌطانٍا

انطاليح انًهنٍح نهعايهٍن فً انًختثراخ انكًٍٍائٍح //كهٍح  دورج تذرٌثٍح /

          1112انطة /فرع انكًٍٍاء انطثٍح   

Practical Techniques in the Molecular 

Biology workshop. Plymouth, UK. 16-

 ترٌطانٍا   19/7/2012

  ترٌطانً



 

 

 

 

 

 

 

 

 Postgraduate research skills and method 

course work. Plymouth, UK. 2012 

 بريطانيا

 Laboratory Based Teaching and Methods 

Practice 

Plymouth,UK. 30 October- 

4
th

 December 2009, بريطانيا 

 بريطانيا

 

 Professional development , learning and 

teaching for general teaching associates 

course 2009 

 

 ٔ شٓاداخ انرقذيش. انجٕائز كرة انشكش ، : "ساتعا

 انسُح انجٓح انًاَحح انجائزج أٔ شٓادج انرقذيش كراب انشكش أٔ خ

 1112 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 1

 1114 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 1

 1114 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 2

 1114 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 3

 1112 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 4

 1112 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 5

 1112 عًٍذ كهٍح انترتٍح/ جايعح انقادضٍح كتاب شكر 2

 1112 رئٍص انجايعح كتاب شكر 2

 1112 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 2

 1112 عًٍذ كهٍح انترتٍح/ جايعح انقادضٍح كتاب شكر 11

 1112 عًٍذ كهٍح انترتٍح/ جايعح انقادضٍح كتاب شكر 11

 1112 عًٍذ كهٍح انترتٍح/ جايعح انقادضٍح كتاب شكر 11

 1112 عًٍذ كهٍح انترتٍح/ جايعح انقادضٍح كتاب شكر 12

 1112 كهٍح انعهىو /جايعح انكىفح كتاب شكر 13

 1112 عًٍذ كهٍح انترتٍح/ جايعح انقادضٍح كتاب شكر 14

 1112 جايعح انقادضٍح/عًٍذ كهٍح انطة  كتاب شكر 15

 1112 عًٍذ كهٍح انطة جايعح انقادضٍح كتاب شكر 12

 1112 عًٍذ كهٍح انعهىو/ جايعح تاتم كتاب شكر 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 عًٍذ كهٍح انعهىو/ جايعح انًثنى كتاب شكر 12

 

1112 

 1112 جايعح تهًث/ترٌطانٍا عن انتعهى وانتعهٍىتطىرانًهنً  تقذٌرٌح/كىرششهادج  11

شهادج تقذٌرٌح/كىرش تذرٌثً عن طة انضغظ انعانً   11

 (hyperbaric medicine 

Diving disease research      

Centre  ترٌطانٍا 

1111 

 1111 جايعح اكطتر/ ترٌطانٍا RT-PCRشهادج تقذٌرٌح/كىرش تذرٌثً عن  11

شهادج تقذٌرٌح/ كىرش تذرٌثً عن االضتخذاو االين  11

 نهغاز االصطناعً

 1111 جايعح تهًث/ترٌطانٍا

 1112 جايعح انقادضٍح كهٍح انتًرٌض / شهادج تقذٌرٌح 11

شهادج تقذٌرٌح/اجتٍاز دورج يهاراخ انقٍاداخ  واالدارج  12

 انعهٍا 

 1114 جايعح انقادضٍح يركس انتعهٍى انًطتًر/

 

 انثحٕز انعهًيح  :شايُا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

1 Levels of lead as trace metal in blood and urine samples from 

petrol station workers in Diwaniyah city 

2001 

2 study of Levels of vit-C,albumin and uric of uric acid as a 

component oftotal antioxidants defencs systrem in type-2 diabetic 

 patien 

2001 

3 levels of serum zinc,alkaline phosphatase, total protein and 

fractions in maternal and cord blood 

2006 

4 Effect of Jaundice on Trace Elements Levels Children 2006 

5 The Evaluation of serum Zinc, Copper, Sodium and Potassium 

levels in hemodialysis patients 

2007 

 6 Effects of hyperbaric oxygen treatment on antimicrobial function 

and apoptosis of differentiated HL-60 (neutrophil-like) cells 

2013 

7 Hyperbaric oxygen enhances neutrophil apoptosis and their 

clearance by monocyte-derived macrophage 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 Oxidative stress and inflammation in ischemic heart disease: role 

of trace elements, oxidants and antioxidants 

2015 

9 proinflammatory cytokines and oxidative stress are key 

participitants in recurrent spontenous abortion 

2017 

10 Increased of myeloperoxidase levels is a biomarkers of 

inflammation and oxidative stress in diabetic foot ulcers   

2017 

11 Role of Apo E and superoxide dismutase in patients with 

obstructive lung diseases 

2017 

12 Role of IL-4 and Glutathione Peroxidase in Patients  with 

Obstructive Lung Diseases 

2017 

13 miRNA-146a expression as anti-inflammatory marker in 

Diabetic Nephropathy 

2018 

14 Caspase 3 in the pathogenesis of diabetic nephropathy: 

relationship with NF-κB gene expression and AOPP 

2019 

 انكرة انًؤنفح أٔ انًرشجًح.:"ذاسعا

 سُح انُشش أسى انكراب خ

0   

1   

2   

3   

4   

 

 اخ .ــ:انهغ "عاششا

 ًعرت             

 انكهٍسي           

 


