
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزاذيح انسيشج
 

 

 

 

 اتشاهيم عثذ انمجيذ مصطفً انرميمي:  انصالشي و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 انطةانكهيـــــــــــــــح : 

  0891 : الد ــذاسيخ انميـ

 مرزوض انحانح انزوجيح :

 مىاعه  –احياء مجهشيه  :     صــــــانرـخـص

 اسرار مساعذانهقة انعهمي : 

  اسرار جامعي: حــــــــــانىظيف

  كهيه انطة / جامعه انقادسيه:       عىىان انعمم

 Ibrahim.altamemi@qu.edu.iq : االنكرشووي انشسمي انثشيذ 

 

 انىظائف انري شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

2007ّّّادًاذّجامعيّيفّكلوهّالطبّ/ّجامعهّالقاددوه 1

 ّّّ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمؤهالخ انعهميح 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهميح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهميح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1 Role of microRNAs in resveratrol-mediated mitigation of colitis-

associated tumorigenesis in ApcMin/+ mice 
2014 

2 Predictive Role of αVβ3 Integrin, and VEGF in Colorectal 

Adenocarcinoma Progression in Iraqi Patients 
2013 

3 Research Article Predictive Role of HuR Protein Expression Level in 

Colonic Tumor 
2016 

4 Estimation the local expression of Interleukin 17 & 4 in Hashimoto’s 

Thyroiditis 

2016 

5 Immunoflourecent Staining Detect the Prognostic significance of M2 

macrophage 
2016 

 التاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

2003ّّالطبّاليوطريّالقاددوهّ

2006ّّالطب/ّفرعّاالحواءّاجملهروهّالنهرون املاجستري

 هالدكتورا

 

2012ّّالطب/ّفرعّاالحواءّاجملهروهّالنهرون

2012ّّتدروبّحبٌيّّجامعهّداوثّكاروالوناّ/ّامروكا أخرى

 تاريخ الحصول على اللقة  اللقة العلوي  ت

 2002 هدرس هساعد 1

 2012 هدرس 2

 2016 استاذ هساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

6ّImpact of SIRT3 Gene Polymorphism on Acute Myocardial 

Infarction Susceptibility 
2018 

7ّMicro-RNA-193a as a Focal Segmental Glomerulosclerosis 

Biomarker 
2019 

 

 :انري أششف عهيها انشسائم واالطاسيحعذد 

 العدد االذراف  ت

ّالّووجدّدبلومّسالي1ّ

6ّّماجًِري2ّّ

4ّّدكًوراه3ّ

 

 انري شاسك فيها و وسش انعمم  انعهميحوانىذواخ انمؤذمشاخ 

) حضىس وىع انمشاسكح  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

  مشاسكح ( –
 ) تحس / تىسرش حضىس(

في للوناعو والسووم  51الوؤتور 1ّ

 كالفورنيا
ّمشاركهّبيَثّالوالواتّاملًَدهّاالمروكوه2012ّ

الوؤتور العلوي في هستشفى 2ّ

 التعليوي الوحارب القدين
ّمشاركهّبيَثّالوالواتّاملًَدهّاالمروكوه2012ّ

الوؤتور العلوي الثاني لكيو 3ّ

 الطة/جاهعو القادسيو
ّمشاركهّالعراق2014ّ

ّحضورّالعراقّ/ّجامعهّالنهرون2010ّّورذهّسملّاجملهرّااللكرتوني4ّ

دوره طرائق التدريس والتعلين 5ّ

 االلكتروني
ّحضورّالعراق/جامعهّالقاددوه2008ّ

ّحضورّالعراق/جامعهّالقاددوهRT-PCR 2013ّورذهّسمل6ّّ

ّحماضرّالعراق/جامعهّالقاددوه2014ّّندوهّسنّالكومواءّاملناسوهّالنِوٍوه7ّ

ّحضورّالعراق/ّجامعهّالقاددوه/ّكلوهّالصودله2016ّّندوهّسنّفرطّزغطّالدم8ّ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انهجان انذائميح و انهجان انمؤقرح 

 -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 مؤقتة

 التاروخ 

2013ّّدائموهّاللٍنهّاالمًَانوهّاملركزوهّكلوهّالطب1ّ

2013ّ دائموهّاللٍنهّاالمًَانوهّللدراداتّالعلوا/ّكلوهّالطب/ّفرعّاالحواءّاجملهروه2ّ

2014ّ دائموهّاللٍنهّاالمًَانوهّللدراداتّالعلوا/ّكلوهّالطب/ّفرعّاالحواءّاجملهروه3ّ

2015ّ دائموهّاللٍنهّالعلموهّيفّفرعّاالحواءّاجملهروه4ّ

2016ّ دائموهّاللٍنهّالعلموهّللدراداتّالعلواّيفّفرعّاالحواءّاجملهروه5ّ

2017ّ دائموهّسضوّهوىهّحترورّجملهّالقاددوهّالطيوه6ّ

2017ّ دائموهّسضوّجلنهّاالسًمادوهّلكلوهّالطب7ّ

2016ّ دائموهّسضوّجلنهّاالسًمادّاملًُربيّيفّكلوهّالطب8ّ

 

  االخشياألوشطح انعهميح 

  نوع الـشاط 

20ّّّاحباثّسلموةّتقوومّ

5ّّامليادراتّالعلموةّ

10ّّللردائلّواالراروحّتقوومّسلميّ

ّالووجدّبراءاتّاالخرتاعّ

ّالّووجدّالًعاقدّمعّمؤدِاتّالدولةّ

 

 انمقشساخ انذساسيح انرً قمد ترذسيسها

 دكتوراه (  -ماجستري-)الدرادات العؾقا ت

 ماجستري

 بؽالورووس

ّمناسهّريوه مناسهّريوه1ّ

ّمناسهّسملي مناسهّريوهّمًقدم2ّ

ّ مناسهّوفريوداتّتشُوصوه3ّ

ّ باوولوجيّجزوىي4ّ

ّ ّررقّحبث5ّ

6ّّ ّ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعيح 

 انسىح  انمثادسج او انعمم انرطىعي  خ

 7102 انمشاسكه في ذكشيم انطهثه انمشاسكيه تانحشذ انشعثي 0

7   

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذيش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 3102 التعليم العاليوزير  كتاب شكر وتقدير 1ّ

 3102 رئيس جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 2ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 3ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 4ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 5ّ

 3102 رئيس جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 6ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 7ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 8ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 9ّ

 3102 رئيس جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 10ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 11ّ

 3102 / جامعه القادسيهتربيهعميد كليه ال كتاب شكر وتقدير 12ّ

 3102 عميد كليه الطب/ جامعه النهرين كتاب شكر وتقدير 13ّ

 3102 عميد كليه العلوم /جامعه الكوفه كتاب شكر وتقدير 14ّ

 3102 العلوم/ جامعه الكوفه عميد كليه كتاب شكر وتقدير 15ّ

 3102 رئيس جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 16ّ

 3102 رئيس جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 17ّ

 3102 رئيس جامعه القادسيه كتاب شكر وتقدير 18ّ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انري يجيذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسظ-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفّسربي 0

 حمرتف انكلوزي 7

  اخرىّ 3

 


