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 A: Personalانًعهىياث انشخصيت                 : أوالً  

Information 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            َههت فاضم زيُم دمحم:االسى انرباعي    

                                                                

Name    : nahla fadhil zaynal 

 

 

 كركىك:  يكاٌ انىالدة   

                    

Birth place   : Kirkuk 

 

       Birth date   :1959/9/26 حاريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :MSc   انشهادة 

                                                          

    Scientific Grade: Prof Assistant  انهقب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :1986/9/25  حاريخ أول حعييٍ

 

 جايعت صالح انذيٍ    / أربيم:  يكاٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :University of salahALdeen/erbil 

 

 

       :.telephone noرقى انهاحف 

 

       :E-mailانبريذ االنكخروَي 
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 18:  عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعاني

 

 اليىجذ :  عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني

 
  
  ً         B: Specializeاالخخصاص                                     :  اَيا

                               
 

 عهى األيراض       :االخخصاص انعاو

           

:General Specialty  ٍ    Pathology 

  

 

 أيراض انكهيت:االخخصاص انذقيق

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : Disease of kidney  
 

 
 

 

   ً  :Cانشهاداث انعهًيت                 :  انلا

Education(Certificates)  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :Country                                                      :انذونت 

 :City                                                                 :انًذيُت 

 :University                                                     :انجايعت

 

 

 

 : MScانًاجسخير .2

 

 بريطاَيا                                                               / انًًهكت انًخحذة:انذونت 
United 

Kingdom/scotlandCountry: 

 :GlasgowCity كالسكى                                                                     :انًذيُت 

 جايعت كالسكى                                                           :انجايعت
university of 

GlasgowUniversity: 
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 : BSc شانبكانىريى. 3  

 

 :IraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :BaghdadCity بغذاد                                                                     :انًذيُت 

 :university of bagdadUniversity جايعت بغذاد                                                           :انجايعت

 

 

 High schoolاإلعذاديت . 4

 

 :IraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :KirkukCity كركىك                                                                     :انًذيُت 

 :kirkuk secondary schoolSchool أعذاديت كركىك نهبُاث                                                :انًذرست

 

 

 

 :أخري. 5
 

 هعلٌهاخ أخشٍ خ

 جاهعح ذكشّد                                      /ّحدتلٌم ذحلْالخ هشض  .1

 CDIcollege/Toronto.canada/ دتلٌم ذحلْالخ هشضْح  .2

3.            

4.        

 

شهادة حذريبيت يٍ جايعت بغذاد في :  يا ركرث فىق يلمايكخب هُا أي شهاداث أخري حى انحصىل عهيها عذ :يالحظت   

                                             . ايٍ انًعهىياث

 

                                                                       
    

 University Teachingانخبرة انخذريسيت في انجايعت       : رابعا

Experience 
 

 :الوٌاد الذساسْح الرِ قود ترذسّسيا

 

 السنح القسن الكلْح الوشحلح أسن الوادج خ
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  ً  Current Scholarlyاألَشطت انعهًيت انحانيت                    : خايسا

actives  

 :الكرة ًالثحٌز الونشٌسج .1    

 اسن الوجلح اسن الثحس أً الكراب خ
سقن الوجلح 

ISBN 
 العذد ذاسّخ النشش

سقن 

 الصفحح
1.  Induction of immune 

complex glomerulonephro 

pathy in Rabbits exposed 

to formaldyhde vapour 

acondition resumbling 

human Good pasture 

syndrome 

الوجلح العلوْح لكلْو الطة 

 استْل
      1988             

2.  Immune complex deposit 

predominant IgA in 

glomerular mesangium of 

clinically normal pigs, a 

lesion resumbling 

Iodiopathic IgA 

nephropathy Berger 

disease in man 

الوجلح العلوْح لكلْح الطة 

 تغذاد/الثْطشُ 
      1993             

3.  Incidence of cancer in 1977       الوجلح الطثْح لجاهعح ذكشّد             

 1991-1986 األهشاض استْل/ الطة  الصالصح علن االهشاض  .1

 1999-1991 األهشاض ذكشّد/ الطة  الصالصح/ الصانْح علن االهشاض    .2

 1999-1996 األهشاض الطة دساساخ اهشاض الذم  .3

4.                                

5.                                

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                                

11.                                

12.                                
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Tikrit city during/1994-

1993 

4.  Some observation on 

histogenesis of the rat 

kidney 

الوجلح العلوْح لكلْح الطة 

 تغذاد/الثْطشُ
      1993             

5.  The efficacy of culture and 

sensitivity in diagnosis of 

infections before and after 

antibacterial therapy 

             1996       هجلح طة ذكشّد

6.  Work related injuries in oil 

refineries at baiji 
             1995       الوجلح العلوْح لطة ذكشّد

7.  Chromosomal 

abnormalities as an indix 

for detection of certain 

disease 

             1994       الوجلح العلوْح لطة ذكشّد

8.  Cytogenic studies on 

different types of tumer 

reveal monoclonal origin  

journal college of 

education 
      1992             

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :انكخب أو انبحىد ححج انُشر.2

 أسن الثحس أً الكراب خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :انكخب أو انبحىد غير انًُشىرة.3
 أسن الثحس أً الكراب خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

 

 :انًؤحًراث.4
 

 خ
اسن الثحس أً الكراب الزُ ذن نششه 

 فِ الوؤذوش
 الثلذ ذاسّخ الوؤذوش اسن الوؤذوش

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 

 

 :خذياث اإلداريت وانًهُيت.5
هقشس , سئْس قسن النثاخ فِ كلْح الزساعح جاهعح كشكٌك :ّكرة ىنا أُ هناصة إداسّح ذقلذىا األسرار أشناء عولو هصل:يالحظت

 . قسن ىنذسح النفظ كلْح الينذسح

 الونصة اإلداسُ  خ

 جاهعح حضشهٌخ- كلْح الطة/سئْس قسن االساض ًاالحْاء الوجيشّح   .1

 جاهعح ذكشّد- كلْح الطة/هقشس قسن االهشاض   .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :خذيت انجايعت وانًجخًع.5
 .ذذسّة الطلثح , إعطاء هحاضشج فِ فن الخطاتح : ّكرة ىنا أُ خذهاخ قذهيا األسرار للوجروع هصل:يالحظت

 الخذهاخ  خ

 ذذسّة طلثح كلْح الطة فِ الوشاسّع الوْذانْح  .1

 العشاق/ كشف الحاالخ الوشضْح لونرسثِ هصطفَ تْجِ  .2

3.        
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4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 عضىيت في انًجالث وانذورياث.6

 

 الوجالخ أً الذًسّاخ  خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


