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 أًالً : المؤىالخ العلميح

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2779 طب وجراحه عامه السدتشررية/العراق

 3002 كيسياء حياتية سريرية بغداد/العراق املاجستري
 هالدكتورا

 

 3002 كيسياء حياتية سريرية جامعة كيل/بريطانيا
    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلميحثانياً : 

 

 

 

             

 الذساسيح الرَ قمد ترذسيسياالمقشساخ  :  ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

كمية الطب/السرحمة الثانية/ حياتية  1
 سريرية

  كيسياء  فدمجية

  كيسياءطبية الطب/السرحمةاالولى/ 2

  فدمجية  عسميكيسياء   كمية الطب/السرحمة الثانية/  

  عسمي كيسياءطبية كمية الطب/السرحمة االولى/ عسمي 

  كيسياء  حياتية سريرية كمية الطب/الدراسات العميا/  

 

 :الري أششف علييا( الشسائل  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

1    

2    

 

 

 

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 2004 مدرس مداعد 1

 2006 مدرس 2

 2010 استاذ مداعد 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 الري شاسك فيياالعلميح ًالنذًاخ المؤذمشاخ : خامسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 حبث كمية الطب جامعة القادسية 2112 مؤتسر  1 ) حبث / بودرت حضور(

2 Southampton stem 
conference 

 حبث بريطانيا 2116

3 Manchester stem 
conference 

 حبث بريطانيا 2115

4 Diabetic UK conference  2117 حبث بريطانيا 

  كمية الطب جامعة القادسية 2117 ندوة مزار السخدرات 5

التحميل الجيشي في تذخيص  6
 وعالج سرطان الثدي

  كمية الطب جامعة القادسية 2117

  االخشٍ: األنشطح العلميح  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

 دكتوراة ةذمناقعضوجلنه   عضوجلنه  علمية

 ة حبث ماجستريشعضو  جلنة مناق عضوجلنه  امتحانية

  اعمال  تطوعية

  

 

 ً شياداخ الرقذيش. الجٌائز كرة الشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 7102 ياملحق ثقافي بريطان ذكركتاب  1

 7102 الصيدلةعميد  كلية  ذكركتاب  2

 7102 عميد  كلية  التربية ذكركتاب  3

 7102 عميد  كلية  الطب ذكركتاب  4

 7107 عميد  كلية  الطب ذكركتاب  5

 7100 عميد  كلية  الطب ذكركتاب  6

 7107 رئيس  الجامعة ذكركتاب  7

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثحٌز العلميح :ثامنا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

1 The use of saliva samples for diagnosis and monitoring of 
system health conditions 

 

2 The effect of recurrent use of clomiphene citrate in the 
treatment of infertility on the level of serum total protein, 
total cholesterol and TGL. 

 

3 The alteration of serum amino acid profile in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease   

 

4 Relationship between late pregnancy and serum 
chromium concentration in patient with DM 

 

5 The relation between household exposure to passive 
smoking and serum   concentration of micronutrient 

 

6 Mesenchymal stem cell derived products 
attenuate cytokine-induced apoptosis in 

pancreatic beta cells 

 

7 Enhancing pseudoislet biofunctionality using 

gelatin bead technology 
 

 الكرة المؤلفح أً المرشجمح.:"ذاسعا

 سنح النشش أسم الكراب خ

2   

1   

3   

4   

5   

 

 اخ .ــ:اللغ "عاششا

 ًعرب             

 انكلٍزي           

 


