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ثانيا  //السيرة العلمية واألكاديمية
 .1الدراسات األولية – مديرية تربية صالح الدين
الزبير بن العوام للبنين 0222-1111
ثانوية سامراء للبنين 0222-0220
ثانوية سامراء للبنين 2005-2006

االبتدائية
المتوسطة
االعدادية

 .0المؤهالت األكاديمية (الشهادات الجامعية)
بكالوريوس كيمياء  -كلية التربية – جامعة سامراء – 0212-0221
ماجستير في الكيمياء الحياتية  -كلية العلوم – جامعة تكريت – 0212

البكالوريوس
الماجستير

 .2االختصاص العام واالختصاص الدقيق
االختصاص العام
االختصاص الدق ــيق

كيمياء
كيمياء حياتية

 .4الدرجات العلمية والترقيات
مدرس
مساعد
مدرس

الحصول على مرتبة مدرس مساعد في كلية العلوم التطبيقية بتاريخ 0212-10-01
الترقية الى مرتبة مدرس في جامعة سامراء بتاريخ 0202-5-21

 .5المهام العلمية الوظيفية السابقة والحالية
1

 .1مقرر قسم التحليالت المرضية في كلية العلوم التطبيقية سابقا

 .2كتب الشكر والتقـ ــدير
العديد من كتب الشكر يتجاوز الـ  02كتاب ،وعدد منها من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعض رؤساء الجامعات العراقية وعمداء
الكليات ومحافظ صالح الدين و رئيس مجلس املحافظه

 .7النشاطات االجتماعية واألكاديمية العامة
 .1االشراف والمشاركة على العديد من االعمال التطوعية والمهرجانات والزيارات العلمية

 .8المواضيع العلمية التي قمت بتدريسها
الدراسات األولية

.1
.0
.2
.4

الكيمياء العامة
الكيمياء الحياتية
االدوية والسموم
الكيمياء السريرية

 .1المشاركة بالندوات والدورات التدريبية داخل وخارج القطر
I have many certificates in several fields eg: a certificate on PCR primers design, A course in

computer skills, Workshop on immunohistochemistry technique , A course principal of ELISA
and it's applied, The art of time management, Workshop on importance of ISO in higher
education and so others.

 .12أساتذتي
درست على يد العديد من التدريسيين االكفاء الذين أكن لهم وافر التقدير واالحترام واخص منهم
 ا.د .رفاه رزوق حميد السامرائي استاذتي القديرة التي تعلمت منها أسس البحث العلمي والمشرف على اول نتاج علمي خاص بي وهو بحث
تخرج البكالوريوس
 ا.د .نزار احمد ناجي الناصري استاذي القدير والمشرف على رسالة الماجستير الخاصة بي
 ا.د احمد عبد الحسن احمد استاذي القدير والمشرف على رسالة الماجستير الخاصة بي

 .10البحوث المنشورة

Published Articles

1- Study the effect of aqueous extract of grape seeds on the certain biochemical parameters in female mice
with hyperproteinemia induction
2- EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF GRAPE SEEDS ON THE CERTAIN BIOCHEMICAL
PARAMETERS IN FEMALE MICE WITH HYPERPROTEINEMIA INDUCTION.
3- Study the effect of Valsartan-Hydrochlorothiazide drugs on the level of blood electrolytes in the sera of
hypertensive patients who audited to General Hospital of Samarra

4- Evaluation of Enzymes Liver and Kidney Function in Serum People the Exposures at Risk of Chemicals
Volatile in the Lab Pharmaceutical Samarra
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