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       Birth date  : 1981 تاريخ الوالدة   

                                                        

 

        PhDدكتوراه      :Certificationالشهادة    

                                                          

    Prof Assistantأستاذ مساعد   :Scientific Gradeاللقب العلمي   
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     كلية الصيدلة /جامعة كربالءمكان أول تعيين:     
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 8عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:  

 

       عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:  

   

                               :pecializeSB                                              االختصاص اثنياً: 
 

        الكيمياء الحياتيةالعام:االختصاص 

           

:General Specialty   ٍ   phd in medical biochemistry 

  

 

 الكيمياء الحياتية الطبيةاالختصاص الدقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  pharmacology  

 
 

 
 

  rtificatesC: Education(Ce(                 اثلثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالدكتوراه  .1

 

 :TurkeyCountry                                            تركياالدولة :

 :AnkaraCity                                                       انقرةالمدينة :

 :GaziUniversity                                           غازيالجامعة:

 
 
 
 :MSc الماجستير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :TikritCity                                                                         تكريتالمدينة :

 :TikritUniversity                                                            تكريتالجامعة:
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 :BSc  سالبكالوريو. 3  

 

 :IraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :BaghdadCity                                                                      بغدادالمدينة :

 :BaghdadUniversity                                                            بغدادالجامعة:

 
 
 High schoolاإلعدادية . 4

 
 :IraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :TuzhurmatuCity                                                                      طوزخورماتوالمدينة :

 :TuzSchool                                                 عدادية طوز للبنيناالمدرسة:

 
 
 
 أخرى:. 5
 

 معلومات أخرى  ت
                                      2019شهادة سالمة اللغة العربية   .1
 2011 سنة تدريس ئقراط دورة  .2
3.   

     الحاسوبة دور  ٢٠١١ سنة

 2012شهادة التوفل   .4
 
عة بغداد ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جام ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عل مالحظة :  

                                             في امن المعلومات. 
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 perienceUniversity Teaching Ex       رابعا: اخلربة التدريسية يف اجلامعة

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسها:

 

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت
 2019-2011 الصيدلة كربالء- الصيدلة  الثالثة لمرحلةا  ) نظري +عملي(الحياتية الكيمياء  .1
المرحلة   )نظري +عملي(السريرية الكيمياء  .2

 الخامسة
 2019-2011 الصيدلة كربالء-الصيدلة

 ) عملي( المختبرات تدريب  .3
المرحلة 
 2018-2015 الصيدلة كربالء-الصيدلة الخامسة

 المرحلة الثانية )نظري(  الطبية الفسلجة  .4
كلية -الصيدلة 

 الصفوة الجامعة
 2013 الصيدلة

المرحلة   )نظري(الطبية االحياء  .5
 االولى

 كلية- الصيدلة
 الجامعة الصفوة

 2013 الصيدلة

  ) نظري(تشريحوال االنسجة  .6
المرحلة 
 االولى

 كلية- الصيدلة
 2014 الصيدلة الجامعة الصفوة

 ) نظري+عملي( السريرية الكيمياء  .7
المرحلة 
 الخامسة

كلية ابن -الصيدلة
 حيان الجامعة

 2017-2014 الصيدلة

-طب االسنان الثانية )نظري( الحياتية الكيمياء  .8
 جامعة كربالء

 2019 طب االسنان

)نظري دراسات الكيمياء السريرية   .9
 عليا(

ات الدراس
 2018-2013 طب كربالء-طب العليا 

 الكيمياء الحياتية)نظري(  .10
الدراسات 

 العليا
 2015 البايولوجي كربالء-علوم

 الكيمياء الحياتية )نظري(  .11
الدراسات 

 ايالعل
 2018-2016 الكيمياء+البايولوجي كربالء-تربية

المرحلة  تدريب المختبرات)عملي(  .12
 الخامسة

 2017-2015 الصيدلة ابن حيان الجامعة
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  olarly activesCurrent Sch                  خامساً: األنشطة العلمية احلالية   

 المنشورة : حوثالكتب والب.1    

رقم المجلة  اسم المجلة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

1.   .The effect of Ramadan 

fasting on serum calcium, 

phosphorus, and 

Parathyroid hormone in 

normal healthy subjects . 

Tikrit Medical Journal       2006 12 58 -60 

2.  Effects of Ramadan 

Fasting on Lipid Profiles In 

Normal Subjects 

Kerbala Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences  
      2012             

3.  Effect of Morin on 

Isoniazid and    Rifampicin 

Induced Hepatotoxicity in 

rats . 

Kerbala Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences  
      2012             

4.  The Effect OF Fasting In 

Ramadan On Some Serum 

Parameters Of Apparently 

Normal Subjects 

Kerbala Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences  
      2013             

5.  The evaluation of oxidative 

stress  in virtiligo patients 

in kerbala province  before 

and after the  the treatment 

with vitamin E. 

 EurAsian journal of 

bioscience.       2019       
359-
361. 

6.  The prophaylactice and 

protective effect of camil 

milk on ethanol induced 

hepatotoxicity in newborn 

rats 

EurAsian journal of 

biosciences       2018       503-
509 
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7.  Effect of garlic oil on 

cyclosporine induced renal 

toxicity in rats. 

International journal of 

pharmaceutical 

sceineces and 

researches. 
      2016             

8.   .Effect of garlic oil on 

cyclosporine induced liver 

toxicity in rats 

International journal of 

pharmaceutical 

sceineces and 

researches. 
      2016             

9.  Effect of olive oil on 

gentamicine induced 

hepatorenal toxicity in 

male rats. 

Kerbala Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences  
      2015             

10.  Effect of GarlicOil on 

Gentamicin Induced 

Hepatorenal Toxicity in 

rats . 

Journal of 

KerbalaUniversity        2013 2       

11.  Effect of GarlicOil on 

Gentamicin Induced 

Hepatorenal Toxicity in 

rats. 

Journal of 

KerbalaUniversity        2013             

12.  Biochemical and 

hametaological study with 

the appreciation of some 

immunological parameters  

in thalassemia patients at  

karbala province 

journal of applied and 

pure microbiology.       2018 5 200-
205 

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت

1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.  10.       

11.   
 
 
 
 

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 البلد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.  Novel synthesis, characterization, 

antibacterial evolution & 

molecular 

modeling of Schiff base derived 

from R-camphor & five 

antibiotics from 

third generation of cephalosporin 

 للعلوم الثاني الدولي الموتمر
 الصرفة

2019 

كلية التربية -العراق
للعلوم 

جامعة الصرفة
 كربالء

2.  Evaluation of oxidative stress in 

cigarette smoking peoples before 

and 

after the treatment with vitamin c 

in Holley Kerbala 

 للعلوم الثاني الدولي الموتمر
 الصرفة

2019 

كلية  -العراق
التربية للعلوم 

جامعة -الصرفة
 كربالء

3.  
Effect of olive oil on IP induced 

nephrotoxicity in female rats. 2017 المؤتمر االول للعلوم الصيدالنية 
العراق جامعة 
كربالء كلية 

 الصيدلة
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4.  Prophylactic and protective effect 

of olive oil on IP induced 

livertoxicity in rats 
 2017 الصيدالنية للعلوم االول المؤتمر

 جامعة العراق
 كلية كربالء

 الصيدلة
5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :هنيةخدمات اإلدارية والم.5

,  كوكه مثل:رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كر عمل أثناء األستاذتقلدها  إدارية:يكتب هنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم هندسة النفط كلية الهندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 .2015 امع الى 2012 عام من كربالء جامعة-الصيدلة لكلية االدارية للشوون  العميد معاون   .1
  2018 عام الى 2017 عام من كربالء جامعة الصيدلة لكلية الصيدالنية الكيمياء فرع رئيس  .2

 كلية من انفكاكي ولحد 2018 عام من كربالء جامعة– الصيدلة لكلية السريرية المختبرية العلوم فرع رئيس  .3
 .٢٠١٩ عام نم ايار ٢٢ بتاريخ كربالء جامعة الصيدلة

 .2019 عام كركوك جامعة الصيدلة كلية في والسموم االدوية فرع مقرر   .4

 ولحد االن 2019جامعة كركوك -رئيس فرع الصيدالنيات في كلية الصيدلة  .5

 2019-2017من  كربالء جامعة الصيدلة كلية في االمتحانية اللجنة رئيس  .6

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 :يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطلبة .مالحظة
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 الخدمات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


