
 A: Personalأوالً : المعلومات الشخصية                 

Information 
                                                                                                                    

 عسكر  قاسم سكران عباساالسم الرباعي:    

                                                                                                Kasim Sakran Abass Name    :  

      1975بغداد مكان الوالدة:     

                    

Birth of place   :   Baghdad 1975   

 

 

  :  Birth date   1975/12/1                                                                       1975/12/1 :تاريخ الوالدة    

 

     دكتوراهCertification     :الشهادة     

                                                          

 Academic Title: Professor    استاذ اللقب العلمي   

            

 :  2002/3/16First appointment Date       تاريخ أول تعيين    

 

 

 جامعة تكريت  مكان أول تعيين:   

                                                                                                                 First appointment place 

 

 Period of service in  higher education :      سنة 17                     عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي  

 

 Period of service out higher education                                       عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي  

   اليوجد 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 :Bثانياً: االختصاص                                      

                                      Specialize 
 

           صحة العامة ال   االختصاص العام:

           

General Specialty:ٍ           

 

    االدوية والسموم  االختصاص الدقيق:

                                                                    

  ِ      :   Accurate Specialty  

 

 
 

 

  

 :Cثالثاً: الشهادات العلمية                  

 Education(Certificates) 
 

 Prof:الدكتوراه . .1

 

      Country: بريطانيا                                الدولة :

                                                المدينة :

 باليموث
:City      

      University:   باليموث   الجامعة:

 

 

 M.Sc :الماجستير .2

 

      Country: العراق                                                الدولة :

المدينة 

:                                                                  

 الموصل        
:City      

      University: الموصل            الجامعة:

 

 

 

 B.Sc :البكالوريوس   3 .

 

      Country:                                                       العراق              الدولة :



      City:                             : الموصلالمدينة 

      University:                                               الموصل                  الجامعة:

 

 

 High schoolاإلعدادية 4 .

 

      Country: العراقالدولة 

  المدينة :

                                                        الطوز

                 
:City      

اعدادية طوز    المدرسة:

                                                          للبنين

          
:School      

 

 

 

 others :أخرى5 .

 

 معلومات أخرى ت

1.                                             

2.        

3.            

4.        

 

يكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عليها عدا ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد في امن  مالحظة :  

                                             المعلومات. 
 

                                                                       

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 University Teachingرابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة       

Experience 
 

 المواد الدراسية التي قمت بتدريسها:

 
 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت

 مبادئ الصيدلة        .1
     

 االولى
 الصيدلة      

     

 الصيدالنيات

     2018- 

 لحد االن

     حسابات صيدالنية    .2
     

 االولى
 الصيدلة      

     

 الصيدالنيات

     2018- 

 لحد االن

   مصطلحات طبية     .3
  

    االولى
 الصيدلة      

     

 الصيدالنيات

     2018- 

 لحد االن

 االساسي       التمريض     الثانية      االدوية       .4
لحد  -2013    

  االن

 االساسي       التمريض     الثالثة         االحصاء الحياتي    .5
لحد  -2013    

  االن

      التشريح  .6
     

 االولى
 االساسي       التمريض    

لحد  -2013    

  االن

      الفسلجة   .7
    

  االولى
 االساسي       التمريض    

لحد  -2013    

  االن

  الثالث         السموم    .8
الطب      

 البيطري 

االدوية 

      والسموم 

     2015-

2019 

  الثالث          االدوية  .9
الطب      

 البيطري 

االدوية 

      والسموم 

     2015-

2019 

10.                                

11.                                

12.                            

                                            

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 Current Scholarlyخامساً: األنشطة العلمية الحالية                     
 actives 

 :Published Books and researches.الكتب والبحوث المنشورة 1    

 اسم المجلة اسم البحث أو الكتاب ت
رقم المجلة 

ISBN 
 العدد تاريخ النشر

رقم 

الصفح

 ة
1.   Detection of hepatitis B 

DNA levels -virus (HBV)

among seropositive HBsAg 

patients in Basrah 

province, Iraq  

    

African Journal       

of Biotechnology 
      2012      

     

52 

   

-11509

  11511

 

2.        Association between 

HLA-DRB1 alleles and 

susceptibility to chronic 

hepatitis B in patients of 

Basrah province, Iraq 

   

 

African Journal       

of Biotechnology  
         2012   

  

21    

   

-4893

  4898 

3.        In vitro kinetic 

characterization of 

inhibition of 

acetylcholinesterase by 

organophosphate and 

carbamate compounds in 

food animals  

   

  

 

Toxicological &       

Environmental 

Chemistry 

      2012      
     

94 

-596

     604

 

4.                                      

5.        
 

 
                        

6.        
 

 
                        

7.                                      

8.        
 

 
                        

9.        
 

 
                        

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               



 Books and researches under review:.الكتب أو البحوث تحت النشر 2
 الكتابأسم البحث أو  ت

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 unpublished Books and researches :الكتب أو البحوث غير المنشورة3.
 أسم البحث أو الكتاب ت

1.   

2.   

3.   

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 conference:.المؤتمرات 4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 البلد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.  
Spontaneous reactivation and 

ageing kinetics of liver and 

muscle of food animals inhibited 

by dichlorvos and diazinon 

      Society of 
Environmental Toxicology 

and Chemistry-
Environmental Pollution in 

a Changing World.  

 

14th -13th   
September 

,2010 

London 

     . UK 

2.  
In vitro kinetic characterization 

of inhibition of 

acetylcholinesterase by 

organophosphate and carbamate 

compounds in food animals 

Twenty Third Annual    
Symposium of the 

European Society of 

Veterinary 

NeurologyEuropean 

College of Veterinary 

    Neurology 

.         
18th -17th

September 

  2010 

University of    
Cambridge, 

   . UK 

 
 



 Professional and Administrative Services:خدمات اإلدارية والمهنية5.
 :يكتب هنا أي مناصب إدارية تقلدها األستاذ أثناء عمله مالحظة

 المنصب اإلداري  ت

 جامعة كركوك –في كلية الصيدلة    رئيس فرع االدوية والسموم     .1

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 University and community services:.خدمة الجامعة والمجتمع5
 :يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب الطلبة .مالحظة

 الخدمات  ت

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 Refereed Journal publication:.عضوية في المجالت والدوريات 6

 

 المجالت أو الدوريات  ت

1.  International Journal of Biotechnology and Allied Fields 

2.   Journal of Entomology and Zoology Studies●   

3.   International Research Journal of Pharmacy●  

4.   International Journal of Anatomy and Physiology●  

5.  Journal of Basic and Clinical Reproductive Sciences●  

6.   

7.   

8.   

9.   

10.        

 


