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 A: Personal Information                 أوالً : المعلومات الشخصية 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            نسرين قادر كامل قادر:االسم الرباعي    

                                                                

Name    : nasreen 

 

 

 كركوك محافظة التاميملوالدة: مكان ا    

                    

Birth place   : kirkuk 

 

   Birth date  : 1\4\1971 تاريخ الوالدة   

     

 التاميمالمحافظة:         العراقالدولة:              محلة المنصور:محل السكن الحالي    

     

  date   :12\4\1998تاريخ التعيين    

          

    عازبةالحالة االجتماعية    :      

 

         :             عدد األطفال   

                              

 

                                دكتوراه  :Certificationالشهادة    

                                                          

                                            استاذمساعد :Scientific Gradeاللقب العلمي   

 

       Scientific Grade date   :8\1\2014تاريخ الحصول على اللقب العلمي    

            

   

   First appointment Date  :12\4\1998 تاريخ أول تعيين 

 

   لجةفرع الفس\  جامعة تكريت\كلية الطب مكان أول تعيين:     

   

   First appointment place :tikrit univercity 

 العلوم المختبرية السريرية فرع  جامعة كركوك–صيدلة ال: كلية      كركوك: جامعة   مكان الوظيفة الحالي :      

 

      عقد :         تنسيب  :   نعمدائمي :    صنف الدوام :      
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 telephone no. :07702361453تف رقم الها  

 

 E-mail :nasreenkader@gamil .comالبريد االلكتروني   

 

 25 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:  

 

  اليوجدعدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:  

 

  

                                       B: Specializeاالختصاص                                      ثانياً: 

 

        علوم صرفةاالختصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ  

  

 

 فسلجةاالختصاص الدقيق:

                                                                    

  ٍAccurate Specialty :         

 

 

 

 

  C: Education(Certificates)لمية                 ثالثاً: الشهادات الع  

 

 :Profالدكتوراه  -1

 

 :Country                                             العراقالدولة :

 :City                                                       تكريتالمدينة :

 :University                                           تكريتالجامعة:

 :Date        2014\1\8 تاريخ الحصول على الشهادة :

 

 

 

 : MScالماجستير -2

 

 :Country                                                                     العراقالدولة :

 :City                                                                           تكريتالمدينة :

 :University                                                                 تكريتالجامعة:

 :Date       2004\8\24تاريخ الحصول على الشهادة: 
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 : BSc سالوريوالبك -3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 High school. اإلعدادية 4

 

 :Country                                                                     العراقالدولة :

 :City                                                                           كركوكالمدينة :

 :School                                                      ثانوية الهدى للبناتالمدرسة:

 :Date       1991سنة التخرج :

 

 

 

 

 

 

 اللغات التي يجيدها : . 5

 

 اللغة ت

                                      العربية 1

 الكردية 2

     التركمانية 3

 االنكليزية 4

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Country                                                                     العراقالدولة :

 :City                                                                           بغدادالمدينة :

 :University                                                                 بغدادالجامعة:

 :Date       1995سنة التخرج :  
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 University Teaching Experience    :رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة   

 

 : األوليةفي الدراسات  الدراسية التي قمت بتدريسهاالمواد  -1

                                            

                                                                  

 

 المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات العليا ) ماجستير /  دكتوراه ( : -2

 

 

         

 على طلبة الدراسات العليا : اإلشراف     

 

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت

 2000 فسلجة الطب االولى فسلجة  الدم 1

 2004 = = الثانية فسلجة القلب 2

 = = = الثالثة      التنفس 3

 2006 علوم اساسية الصيدلة الثالثة الهرمونات 4

 2013 = = = الكلى 5

 2013 = الطب - الهضم 6

 2016 = =      الثانية فسلجة الخاليا 7

 =      = = = الكلى 8

 2017\2016 = = = اجهاز العصبي 9

 2012\2010\2011\ علوم اساسية الصيدلة      = فسلجة الدم 10

 2014 = لطبا = فسلجة اعصاب والعضالت 11

 2015 = =      = فسلجة الجهاز التنفس 12

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت

 2015\2014\2013 فسلجة طب تكريت دبلوم نسائية  الجهاز التناسلي الذكري واالنثوي 1

 = = = ماجستر فسلجة فسلجة االعصاب والعضالت 2

 = = =      =      فسلجة الجهاز التنفسي 3

 = = =      = فسلجة الدم 4

5 
 فسلجة الدم

ماجستر كيمياء 

      حياتية
= = = 

6- 
 صيدلة كركوك اولى )انسجة وخلية(بابولوجي االنسان

علوم صيدالنية 

 مختبرية
2018-2019 

7- 
 ركوكك-طب بيطري الثانية      )جهاز الدوران(فسلجة طبية

علوم سريرية 

 مختبرية
2018-2019 

فسلجة طبية)الدم وجهازالتنفس وجهاز  -8

 (العصبي والتناسلي والبولية والخلية

      

 فسلجة طب كركوك      الثانية
2016-2017-

2018 

9- 
 صيدلة كركوك      الثانية فسلجة التنفس والكلى والدم

علوم 

 السريريةالمختبرية
2019-2020 

                               

                               

                               

 عدد الطلبة 

 
 واحد

 اسم البحث

 
 تاثير الثاالسيميا على الغدة النخامية
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  Current Scholarly activesخامساً: األنشطة العلمية الحالية                     

 

 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

 

 اسم المجلة اسم البحث أو الكتاب ت
رقم المجلة 

ISBN 
 العدد تاريخ النشر

رقم 

 الصفحة

قياس مستوى الزنك في ذكور  1

االصحاء ومرضى السكري النوع 

 الثاني

   9 2013\3\12 1      مجلة تكريت لعلوم الصيدالنية

تحديدهرمون االستروجين لنساء  2

 الغير الحوامل االصحاء بتكريت
 18 2012 2 مجلة تكريت الطبية

306-

313 

بين الخصوبة ومجاميع  عالقة ما 3

 ي مدينة تكريتف الدم
= 3 2013 20       

دم بين المقارنة فسلجية ومكونات  4

مجاميع طالب طب تكريت االولى 

 والثانية والثالثة 

       18 3012      2 مجلة طب تكريت     

دراسة بكتريولوجية وفسلجية  -5

مجرى  لبكتريا التي تصيب

      الدم

       ق149 2018\3\14 8 مجلة تكريت للعلوم الصرفة

قياس مستوى هرموني المحفز  -6

للجريبات والهرمون المطلق 

للجريبات لمرضى البيتا ثالسيميا 

 الكبرى في مدينة كركوك

 557 57 2017\11\32 550 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

ون االستروجين كمضاد هرم -7

      الاكسدة
             2018\12\17       مجلة علوم تكريت

-                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                                                              

                  

 

 

 

 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 

  ت

  

       

       

  قويمعدد الرسائل و االطاريح التي قومها علمياً خالل سنة الت

 
4 

 

 شارك بها ) دكتوراه / ماجستير ( عدد المناقشات التي 
5 



 جامعة كركوك                                                                  مركز الحاسبة واالنترنيت   

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 : .الكتب أو البحوث غير المنشورة3

 

 أسم البحث أو الكتاب ت

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 :والندوات  .المؤتمرات4

 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره في 

 المؤتمر
 البلد الندوة  /تاريخ المؤتمر / الندوة  اسم المؤتمر

قياس مستوى هرموني المحفز للجريبات  

والهرمون المطلق للجريبات لمرضى البيتا 

 ة كركوكثالسيميا الكبرى في مدين

 2017 مؤتمر الوطني العلمي الثاني
العراق/جامعة 

 القاسم الخضراء

 
دراسة بكتربولوجية وفسلجبة لحاالت 

      تجرثم الدم

مؤتمر العلمي السابع 

والدولي االول لبحوث 

 الزراعية

2018 
العراق/جامعة 

 تكريت

 

 2019            ورشة عمل عن السمنة

جامعة 

كركوك/كلية 

      الصبدلة

 

 2019            ندوة عن دور االمومة والطفولة

جامعة 

كركوك/كلية 

 الصبدلة

 

 2019            ندوة عن المخدرات

جامعة 

كركوك/كلية 

 الصبدلة

                    

                         

                         

                         

                         

                                                                       

 

 

 :.خدمات اإلدارية والمهنية5

 سة النفطدمقرر قسم هن ه مثل:رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كركوك ,عمل أثناء األستاذتقلدها  يةإدارمالحظة:يكتب هنا أي مناصب 

 كلية الهندسة. 
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 المنصب اإلداري  ت

 تكريتجامعة  ة طب يكل مقرر قسم الفسلجة 1

 جامعة تكريت مقاصة كلية صيدلةالرائيس لجنة  2

  لصيدلة جامعة كركوكمسؤول شعبة التعليم المستمر كلية ا  3

 2015و2014و  2013لجنة امتحانية كلية طب تكريت  4

 2011لجنة مقاصة صيدلة تكريت 

 صيدلة كركوك2019طب كركوك و 2018و2014لجنة اعتراضات  طب تكريت 

 2019ولجنة ترقبات كلية الصيدلة2019لجنة استالل  

 2018طب كركوك multiple scloreses وحلقة نقاشية second messenger2017حلقة نقاشية  

 2019حلقة نقاشية عن  الملوثات الطبية وتاثيرها على المجتمع في كلبة صيدلة/جامعة كركوك 

       

 

 

 

 

 خدمة الجامعة والمجتمع: 

 لطلبة .يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن الخطابة , تدريب ا مالحظة:

 

 الخدمات  ت

 معمل ادوية سامراء -جامعة تكريت -سفرات علمية لطلبة كلية الصبدلة      -1

 سحوصات الدم وجهاز التنففمي تكريت عن تخطيط القلب ويمستشفى التعل–تدريب طلبة كلية صيدلة تكريت  -2

 اشراف على سمنرات طلبة طب تكريت مادة الفسلجة -3

 راف على سمنرات الفسلجة طب كركوكاش -4

 اشراف عل سمنرات الفيزياء الطبية طب كركوك -5

      تدريب طلبة طب تكريت مستشفى ازادي كركوك فحوصات الدم وتخطيط القلب والتنفس والفحوصات السمع -6

 قلب والرؤيةتدريب طلبة طب كركوك مستشفى ازادي فحوصات الدم والتنفس والتحطيط ال -7

 حلقات نقاشية لطلبة طب تكريت المرحلة لثالثة      -8

 تدريس الطلبة عن افالم العلمية مختبر المهارات طب تكريت -9

  2019زيارة ميدانية لتدريب طلبة كلية الصيدلة/جامعة كلركوك على تحضير مقاطع نسيجية  10

 

 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 

 المجالت أو الدوريات  ت

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                         

             

 اخرى -7  
                                          

 معلومات اخرى  ت

 
 جامعة نكريت  2012دورةعن المكتبة االفتراضية      
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   2013 سنة و دورة استخدام االحصاء في البحوث العلمية تدريس طرائق دورة

 2017الكتروني  دورة التصحيح 

 2019ودورة حاسوب2019ودورة االدارية  2019و 2018دورة سالنة اللغة العربية       

 2019و2018و2017و2016و2015و2014و2013كتب شكر 

      1016دورة المكننة السيرة الذاتية  

       

                 

 

 

 

                     ال / شهادة تدريبية من جامعة بغداد مثعدا المذكوردات اخرى تم الحصول عليها شهايكتب هنا أي  -:مالحظة  


