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 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 ومازال-2016 فسلجة  علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 1

 2019-2016  انسجة علوم الحياة للعلوم الصرفةالتربية  ديالى 2

 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 العنوان ت
 مكان االنعقاد

 نوع المشاركة

 حضور( -)بحث

 السنة

كلية /  القادسيةجامعة   الثاني لجامعة القادسية العلمي الدوليالمؤتمر  1

 العلوم
 بحث

2018 

 2017 ندوة/ محاضر التربية للعلوم الصرفة الفيتامينات وتأثيرها على صحة االنساندور وأهمية  2

 2017 ندوة / محاضر التربية للعلوم الصرفة التخرجاساسيات كتابة بحث  3

 2020 ندوة / محاضر التربية للعلوم الصرفة ولقاح فايزر cov-19الهندسة الوراثية بين فيروس  4

 مشاركة في العديد من الندوات والموتمرات 5
 حضور مختلف الكليات

2016 

 ومازال

 

 

 التي قام بالنشر فيهالمية المجالت الع -
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 نوع االبداع او النشاط ت
 ما حصل عليه

)جائزة/شهادة تقديرة/ 
 كتاب شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير  1
 في اللجنة االمتحانية  

2017 

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

1 

Tikrit Journal of 

Pure Science 

 Morphological description and histological تكريت

structure of the Hedgehog Kidney (Hemiechinus 

auritus) 

22 (9) 2017 

2017 

2 

first conference of 

bilad  the 

alraafidayn 

aljamiea 

 Determine prevalence and occurrence causes of  العراق

anemia and iron deficiency anemia in pregnant 

women in different periods of pregnancy in 

Baquba city / Diyala province 

- 

2017 

3 

Journal of Global 

Pharma Technology 

ISSN: 0975 -8542 

 Vitamin D Status and its Association with الهند

Homocysteine, Insulin and Insulin Resistance 

among Type II Diabetes Mellitus in Iraqi 

Patients 

Vol. 10 | Issue 11 (Suppl.) 

|645-650 

2018 

4 

Biochemical and 

Cellular Archives  

ISSN: 0972-5075 

 D VITAMIN D DEFICIENCY(OH)25 الهند

RELATIONSHIP WITH BLOOD 

PRESSURE (BP), PARATHROID HORMONE 

(PTH) AND PLASMA RENIN 

ACTIVITY (PRA) AMONG IRAQI 

HYPERTENSIVE CASES 

Vol. 18, No. 2, pp. 2061-2065, 

2018 

2018 

5 

Biochemical and 

Cellular Archives  

ISSN: 0972-5075 

 SIGNIFICANT IRON AND VITAMIN D الهند

DEFICIENCY AND SIGNIFICANT 

INCREASE OF HEPCIDIN LEVEL IN IRAQI 

PATIENT WITH IRON DEFICIENCY 

ANEMIA 

  Vol. 19, No. 1, pp. 1671-

1674, 2019 

 

 

2019 

6 

Journal of Physics: 

Conference Series 

 Evaluation of E-selectin rs 5367 C/T برطانيا

Polymorphism in Iraqi Diabetic Foot patients  

IOP Conf. Series: Journal of 

Physics: Conf. Series 1294 

(2019) 011002 

2019 

7 
Focus on Medical 

Sciences Journal 

 Osteoprotegerin (OPG) as Significant Biomarker ايران

of Cardiovascular Disease 
7(2) 2021 

2021 

8 

3 .

INTERNATIONAL 

BAKU 

SCIENTIFIC 

RESEARCH 

CONGRESS 

 ASSOCIATION OF SUPEROXIDE اذربيجان

DISMUTASE 2 GENE POLYMORPHISM 

RS4880 WITH POLYCYSTIC OVARY 

SYNDROME AMONG IRAQI WOMEN 
861-867 pp 

2021 

9 

International 

Journal of Health 

Sciences 

 Association between of polymorphism امريكية

rs1801133 in MTHFR gene and diabetes  

mellitus type II for Iraqi patients  

6(S3) 2022 

2022 



تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير  2
 في اللجنة االمتحانية  

2018  

تهنئة على الجهود المبذولة  كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر شكر وتقدير  3
 نشر بحوث عالمية  

2018  

  2020 تثمين جهود الوزير كتاب شكر شكر وتقدير  4

تهنئة على الجهود المبذولة  الوزير كتاب شكر شكر وتقدير  5
 في االعمال الموكلة

2020  

شكر وتقدير على الجهود  الوزير كتاب شكر شكر وتقدير  6
المبذولة في التدريس 

 االلكتروني

2020  

شكر وتقدير على الجهود  الجامعةرئيس  كتاب شكر شكر وتقدير  7
المبذولة في التدريس 

 االلكتروني

2020  

شكر وتقدير على الجهود  الوزير كتاب شكر شكر وتقدير  8
 المبذولة في التدريس ا

2022  

 

 يجيدها التي اللغات -

 اللغة العربية-1

 اللغة االنكليزية -2


