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  -اللغات التي یجیدھا:

 اخرى:                        نعم اللغة اإلنكلیزیة:                    نعم اللغة العربیة:       

          / العراق  / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / جامعة كربالءیاة علوم الح قسم    :   عنوان العمل

 :البرید اإللكتروني للعمل                               : العمل ھاتف

    ceps.uoKerbala.edu.iq    :  العمل اإللكترونيموقع 

 .أوالً : المؤھالت العلمیة  

 / السنةالتاریخ ة ـــالكلی الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس
 

 ۲۰۰۳ التربیة  كربالء

 ۲۰۰٦ التربیة  كربالء  الماجستیر

دراسة التغیرات المناعیة والوراثیة في االشخاص المعرضین  عنوان رسالة الماجستیر
 للنفط ومشتقاتھ 

 الدكتوراه
 

 ۲۰۱۱ التربیة للعلوم الصرفة  كربالء 

جیة لعینة من مرضى ابیضاض الدم دراسة وراثیة وفسل عنوان اطروحة الدكتوراه
 النیقیاني الحاد في محافظة كربالء 

 

 
 

 الصورة 



 
 

    أخرى

 

 : التدریس الجامعي .ثانیاً  

 الى –من الفترة   الجامعة (المعھد / الكلیة)  الجھة ت

 لغایة االن  ۲۰۰٦ كربالء  كلیة التربیة  1

2    

 

 : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. ثالثاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــسالق ت
 ۲۰۰٦ الفقریات  علوم الحیاة  ۱

 ۲۰۰۷ حیاتیة خلیة  علوم الحیاة  ۲

 ۲۰۱۱ وراثة  علوم الحیاة  ۳

 ۲۰۱۳ بایوتكنولوجي  علوم الحیاة  ٤

 ۲۰۱٤ وراثة  علوم الحیاة  ٥

 ۲۰۱٤ بایوتكنولوجي  علوم الحیاة  ٦

 الن ولغایة ا ۲۰۱٤ وراثة  علوم الحیاة  ۷

۸    

۹    

 

 

 

 

 



 
 

 :علیھا تُ التي أشرف) الرسائل  ،االطاریح  (: رابعاً  
 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

في مرضى تصلب الشرایین في   paraoxanaseدراسة جزیئیة لجین  ۱
 ۲۰۱٦ علوم الحیاة  محافظة كربالء 

عزولة من مرضى الحروق دراسة تشخیصیة لبكتریا الزوائف الزنجاریة الم ۲
 ۲۰۱٥ علوم الحیاة  واستخدام الطرق البكتریولوجیة مع تقییم الحالة المناعیة للمصابین 

المعزولة من  Helicobacter Pyloriدراسة مقارنة لتشخیص بكتریا  ۳
 Helicobacterوفحص مستضدات  PCRالغائط باستخدام تقنیة تفاعل 

 
 ۲۰۱٤ علوم الحیاة 

٤    

٥    

٦    

۷    

۸    

۹ 
 
 

   

۱۰    

۱۱    

12    

۱۳    

 
 فیھا. تالتي شاركالعلمیة والندوات المؤتمرات : خامساً  
 تمت المشاركة في العدید من المؤتمرات والندوات وورش العمل نذكر منھا : 

 نوع المشاركة  ھامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
( بحث / بوستر 

 
1 

 الثاني النسوي العلمي مرالمؤت
 والعلوم للمرأة

 
 
 
 
 

 بحث  جامعة بغداد  ۲۰۱۳

 لكلیة االول العلمي المؤتمر 2
 الصرفة للعلوم التربیة

 بحث  جامعة كربالء  ۲۰۱۲

 المخازن في واالمان السالمة ندوة 3
  جامعة كربالء  ۲۰۱۲ والمختبرات الكیمیاویة

ندوة تطبیقات الوراثة في العلوم   4
  جامعة كربالء  ۲۰۱۳ لجنائیةا

المؤتمر العلمي لقسم الفسلجة  5
  جامعة كربالء –كلیة الطب   ۲۰۱٤ والبایوفیزیاء 



 
 

  ءجامعة كربال–كلیة العلوم  ۲۰۱۸ المؤتمر العلمي السادس لكلیة العلوم  6

  جامعة بابل –كلیات العلوم  ۲۰۱۸ المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم الصرفة  ۷

 بحث منظمة التنمیة واالرتقاء بالبیئة  ۲۰۱۷ المؤتمر العلمي السنوي البیئي الدولي الثاني  ۸

جامعة –كلیة التربیة للعلوم الصرفة  ۲۰۱۷ المؤتمر العلمي الرابع الدولي االول  ۹
  كربالء

ندوة تحضیر مركبات نانویة واختبار  ۱۰
جامعة –الصرفة  كلیة التربیة للعلوم ۲۰۱۷ فعالیتھا البایلوجیة 

  كربالء

كلیة التربیة للعلوم الصرفة /والعتبة  ۲۰۱٦ ندوة  السرطان .. افة العصر  ۱۱
  الحسینیة المقدسة 

كلیة التربیة للعلوم الصرفة /والعتبة  ۲۰۱٥ ورشة عمل بیئتنا حیاتنا  ۱۲
  الحسینیة المقدسة

یة للعلوم الصرفة ومنظمة كلیة الترب ۲۰۱٦ ورشة عمل عن حمایة المیاه ومصادرھا  ۱۳
  االرتقاء بالبیئة العراقیة 

 

 .  االخرى: األنشطة العلمیة  سادساً  

 خارج الكلیة داخل الكلیة
لجان المناقشات العلمیة في  لجنة االستالل من االنترنیت 

 الجامعات العراقیة المختلفة 
 لجنة المقاصة العلمیة 

 

  لجنة الندوات 

  رئاسة اللجنة العلمیة 

  رئاسة مجلس القسم 

  رئاسة اللجنة االمتحانیة الفرعیة للقسم 

  اللجنة االمتحانیة لطلبة الدراسات العلیا 

  لجنة مقابلة طلبة الدراسات العلیا 

  فرعیة لتصنیف جودة الجامعات لجنة الالرئاسة 

  باالضافة الى العدید من اللجان المؤقتة في الكلیة

 



 
 

  الھیئات العلمیة المحلیة والدولیةعضویة  :سابعاً 

 )  BSIعضو الجمعیة البریطانیة للمناعة (  -

 : البحوث المنشورة
1-study of chromosomal changes in workers lubrication of engines 

and carspigmentosa in the city of Karbala 

2-effects of chemotherapy in the incidence of chromosomal aberrations and gene 

mutations in patients with cancer, acute leukemia AML in the province of Karbala.   

3-Chromosomal and phsylogical changes in in acute mylioed leukemia ( AML)patiants 

in the province of karbala . 

4- Effect of Pollutant Water on Some Organs and Blood Parameters in Rats 

in Research in Pharmacy  journal 2(5) :16-20, 2012 

 of Journal in Cells Blood Human on Benzene of Effects Cytogenetic-5

. America 2013 No.5, Vol.3, Research Sciences Natural 

6- Evaluation of Anti-Diabetic Effect of Cinnamon in Patients with Diabetes 

Mellitus Type Ii in Kerbala City .in in Journal of Natural Sciences Research Vol.4 

,no.4 ( 2014 ) America 

7-Hepatotoxic of Glugophage . in JBMS journal .vol 1,no 1 2013 

8- Identifiction of mutation in nicotinic acetylcholine receptor gene 

CHRNB2 of smokers in kerbala . 

9-molecular study for mitochondrial gene (MT) mutation in diabetes 

patients in karbala province .  

10-Effect of GMS(Towers and Mobil radiation) on reproductive 
hormones in males  

 

 

 



 
 

 

 

 بیة :الدورات التدری
 ایران  –مشھد –دورة متقدمة في مجال الوراثة الجزیئبة قي جامعة فردوسي  -

 

 و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، : ثامناً  
 عدد كتب الشكر ونوعھا:

 ) كتب شكر وتقدیر من السید رئیس جامعة كربالء  ٥( -
 ة ) كتب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة التربیة للعلوم الصرف ۸(  -
 ) كتب شكر وتقدیر من عمید كلیة التربیة للبنات /جامعة الكوفة ۲( -
 ) كتب شكر وتقدیر من عمید كلیة العلوم /جامعة بابل ۲(-
 كتاب شكر وتقدیر من عمید كلیة العلوم /جامعة كربالء -
 كتاب شكر وتقدیر من عمید كلیة العلوم /جامعة واسط  -
 طب /جامعة القادسیة كتاب شكر وتقدیر من عمید كلیة ال -

 عدد الجوائز ونوعھا:
 
 

 عدد شھادات التقدیر ونوعھا:
 حضور معرض االبحاث العلمیة االول للمدیریة العامة لتربیة كربالء  -
 حضور المؤتمر الدولي االول للعلوم الصرفة /جامعة بابل  -
 حضور المؤتمر العلمي السادس لكلیة العلوم /جامعة كربالء  -
 طھران –ولي االول للتراث المشترك بین العراق وایران في قم حضور المؤتمر الد -
مدینة –حضور المؤتمر الدولي االول للتراث المشترك بین العراق وایران في كربالء  -

 االمام الحسین 
 العتبة الحسینیة المقدسة  –حضور المؤتمر العلمي الدولي االول للحشد الشعبي  -
 جامعة كربالء –كلیة التربیة للعلوم الصرفة –المؤتمر العلمي الرابع الدولي االول  -
 –) ROالحلقة النقاشیة الموسومة ( تحسین مواصفات میاه الشرب المنقاة بطریقة -

 كربالء –مكتب مجلس النواب العراقي 
 
 
 
 
 



 
 

  .أو المترجمة الكتب المؤلفة: تاسعاً  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

۱ protocols and :methods extraction RNA and DNA ۲۰۱٥ 

۲   

۳   

٤   

٥   

٦   

 

https://www.researchgate.net/publication/303692536_DNA_and_RNA_extraction_methods_and_protocols?_sg=pCbGUhTzOoofY1rYere1mCr2heIs5TdG-RE-pTtmIErNts_2BPp6My0oXEtWb5rY9ukGh8LHNGel-rptYEB2xV3QU5ZJ3gun6_n3XPiC.SZtnAg01P7qllSX35XaEq8UAHP0lxrZYb-IswTHyPZR9YVjHz9LskntPqoiAWdLV8AbWUntlxf22kXYjvXGQPw
https://www.researchgate.net/publication/303692536_DNA_and_RNA_extraction_methods_and_protocols?_sg=pCbGUhTzOoofY1rYere1mCr2heIs5TdG-RE-pTtmIErNts_2BPp6My0oXEtWb5rY9ukGh8LHNGel-rptYEB2xV3QU5ZJ3gun6_n3XPiC.SZtnAg01P7qllSX35XaEq8UAHP0lxrZYb-IswTHyPZR9YVjHz9LskntPqoiAWdLV8AbWUntlxf22kXYjvXGQPw
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