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الاسم الشباعي واللقب
مكان الىالدة والخأسيخ
الجيسيت
الحالت الاجخماعيت
البريذ الالكترووي

مى اقع الخىاصل
الاكاديمي

 السيرة العلميت وألاكاديميت// جاهيا
ً الذساساث ألاوليت – مذيشيت جشبيت صالح الذي.1
مذسظة الضبير بً العىام
محىظؼة عمش املخحاس
1999-1998  هيعان7 اعذادًة

الابخذائيت
املخىسعت
الاعذاديت

) املؤهالث ألاكاديميت (الشهاداث الجامعيت.2
2003-2002 –  ولية العلىم – جامعة ثىشيد- بيالىسيىط هيمياء
2010 –  ولية العلىم – جامعة ثىشيد- ماجعحير في الىيمياء الحياثية
2017 –  ولية العلىم – جامعة ثىشيد- دهحىساه فلعفة في الىيمياء الحياثية

البكالىسيىس
املاجسخير
الذكخىساه

 الاخخصاص العام والاخخصاص الذقيق.3
1

الاخخصاص العام
الاخخصاص الذق ــيق

هيمياء
هيمياء خياثية

 .4الذسجاث العلميت والترقياث
مذسس
مساعذ
مذسس
اسخار
مساعذ
اسخار

التركية الى مشثبة مذسط معاعذ في ولية التربية -ظامشاء  /جامعة ثىشيد بحاسيخ  2010/6/8علما ان ولية التربية-ظامشاء واهد ثابعة
لجامعة ثىشيد
التركية الى مشثبة مذسط في ولية التربية /جامعة ظامشاء بحاسيخ  2013/6/8علما ان جامعة ظامشاء كذ ثم اظحدذاثها في 2012
التركية الى مشثبة اظحار معاعذ في ولية التربية /جامعة ظامشاء بحاسيخ 2017/7/2

 .5املهام العلميت الىظيفيت السابقت والحاليت
.1
.2
.3
.4

.5

عظى الهيئة الحذسيعية في ولية ثشبية ظامشاء -جامعة ثىشيد
ملشس كعم الىيمياء /للذساظة الصباخية واإلاعائية – ولية التربية للفترة .2013 - 2010
ملشس الذساظات العليا في كعم الىيمياء – ولية التربية للفترة .2013 - 2010
سئيغ كعم الىيمياء في ولية التربية /جامعة ظامشاء – مً  2017/5/8ولغاًة 2019/8/27
سئيغ كعم الىيمياء الحؼبيلية في ولية العلىم الحؼبيلية /جامعة ظامشاء مً  2019/8/27ولغاًة الان

 .6كخب الشكشوالخقـ ــذيش
العذًدذ مددً هحددش اليددىش ًحلدداوص ال د  50هحددا  ،وعددذد منهددا مددً العديذ وصيددش الحعلدديم العددالي والبدد العل د وبعددع ساظدداء الجامعددات العشاكيددة وعمددذاء
اليليات

 .7اليشاظاث الاجخماعيت وألاكاديميت العامت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

عظى لجىة في اإلاؤثمش العل الشابع /ولية التربية  -ظامشاء في اراس 2011
عظى في العذًذ مً لجان مىاكية مياسيع بدىذ الحخشج
عظى في لجان اظحالٌ سظائل ػلبة اإلااجعحير
عظى وسئيغ في لجان اإلااظتر ييد
عظى وسئيغ في العذًذ مً اللجان الامحداهية
ثلييم العذًذ مً البدىذ العلمية وسظائل وأػاسيذ ػلبة الذساظات العليا
عظى في العذًذ مً لجان مىاكية ػلبة اإلااجعحير والذهحىساه
عظى لجىة ثىصيع الؼلبة للعام الذساس  2018-2017و 2019-2018
سئيغ اللجىة العلمية لىذوة (الحلىذ الىيميائي)  2017/12/26والت أكيمد في ولية التربية /جامعة ظامشاء
سئيغ اللجىة العلمية لىذوة (ثلىية الىاهى وثؼبيلاتها في الحياة) 2018/4 /2والت أكيمد في ولية التربية /جامعة ظامشاء
معاهمت هشئيغ كعم في اظحدذاذ دساظة الذهحىساه في كعم الىيمياء -ولية التربية /جامعة ظامشاء في العام 2019
عظى قي العذًذ مً اللجان العلمية والفىية والاداسية
عظى هيئة ثدشيش مللة ظامشاء للعلىم الصشفة والحؼبيلية
مليم للعذًذ مً البدىذ والشظائل والاػاسيذ

 .8املىاضيع العلميت التي قمت بخذسيسها
الذساساث ألاوليت

.1
.2
.3
.4

هيمياء خياثية هظشي وعملي
هيمياء العظىية
هيمياء عظىية عملي
مىهج بد
2

 .5هشمىهات
 .6ػشائم فصل خياثية
 .7ظشيشية
الذساساث العليا
(املاجسخير
والذكخىساه)

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ظشيشية
ثلىيات مخحبرًة
ثدليل أغزًة
مىهج بد
هيمياء خياثية محلذم
أًع محلذم

 .9املشاسكت باملؤجمشاث والذوساث الخذسيبيت داخل وخاسج القعش
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

اإلاؤثمش العل الشابع /ولية التربية – ظامشاء2011/3/11-10 ،
اإلاياسهة في هذوة الىيمياء في خذمة املجحمع /كعم الىيمياء – ولية التربية 2015
اإلاياسهة في خللات هلايية لؼلبة الذساظات ألاولية والعليا  /كعم الىيمياء – ولية التربية
اإلاياسهة في وسية عمل/اخالكيات الىيميائيين العشاكيين-مشهض الذها العذلي للبد والحؼىيش-جامعة النهشيً ،واهىن الثاوي2017 /
اإلاياسهة في بد في اإلاؤثمش العل العايش /ولية ػش النهشيً2017/4/11-10 ،
اإلاياسهة في وسية عمل (بشهامج الاهعل  ،)2016مشهض الحاظى واإلاعلىماثية /جامعة ظامشاء2017/10/17 ،
اإلاياسهة في وسية عمل (بشهامج الاظحالٌ) ،مشهض الحاظى واإلاعلىماثية /جامعة ظامشاء2017/11/15 ،
اإلاياسهة في وسية عمل (الفدىصات الذوسية إلاياه اليش ) ،كعم علىم الحياة –ولية العلىم /جامعة بغذاد2017/11/22 ،
اإلاياسهة في هذوة (مفهىم الامً والعالمة الىيمياوية والبيىلىجية في املخحبرات العلمية) ،ولية العلىم الحؼبيلية/جامعة ظامشاء،
2017/12/6
اإلاياسهة في مؤثمش ابً الهيثم العل الذولي ألاوٌ /ولية التربية ابً الهيثم2017/12/14-13 ،
اإلاياسهة في وسية عمل (هيفية الخسجيل في املجالت العلمية في ظيىبغ ورىمعً سويتر) اإلالامة على وكائع مؤثمش ابً الهيثم العل الذولي
ألاوٌ /ولية التربية ابً الهيثم2017/12/14-13 ،
اإلاياسهة في اإلاؤثمش العل الذولي ألاوٌ /ولية الىحا الجامعة2017/12/14-13 ،
اإلاياسهة بمداطشة في هذوة (الحلىذ الىيميائي) ،كعم الىيمياء  -ولية التربية/جامعة ظامشاء2017/12/26 ،
اإلاياسهة في هذوة (العادات الغزائية الخاػئة وعالكتها باالمشاض اإلاعحعصية) ،كعم علىم الحياة-ولية التربية/جامعة ظامشاء 2018/1/9
اإلاياسهة في هذوة (ظاهشة املخذسات وثخفيف الصذمة عً اإلاىاػً) الت اكامتها ولية العلىم الحؼبيلية2018/1/17 ،
اإلاياسهة في هذوة (الضالصٌ وابعادها الجغشافية والذًيية) الت أكامها كعم الجغشافية-ولية التربية/جامعة ظامشاء2018/1/24 ،
اإلاياسهة في اإلاؤثمش العل الثاوي الذولي /ولية اإلاصؼفى الجامعة2018/3/18-17 ،
اإلاياسهة بمداطشة في دوة (ثلىية الىاهى وثؼبيلاتها في الحياة) الت أكامها كعم الىيمياء  -ولية التربية/جامعة ظامشاء2018/4/10 ،
اإلاياسهة ببد في اإلاؤثمش الذولي العادط للىاهىثىىىلىجي واإلاىاد اإلاحلذمة وثؼبيلاتها  /الجامعة الحىىىلىجية2018/5/3-2 ،
اإلاياسهة في وسية (أهمية الاظحالٌ في التركيات العلمية) الزي علذها مشهض الحاظبة2018/11/6 ،
اإلاياسهة في مهشجان ( )Everything is Chemistry, Chemistry is Lifeالزي علذه ولية التربية للعلىم الصشفة –ابً الهيثم/جامعة بغذاد،
2018/11/26
اإلاياسهة في الىذوة العلمية (املخذسات وآلاليات اإلاحبعة مً كبل وصاسة الذاخلية إلايافدتها) الت أكامها مشهض الحعليم اإلاعحمش /جامعة ظامشاء،
2018/12/4
اإلاياسهة في هذوة (آلية ثلييم ألاداء الالىترووي للعام الذساس  )2018-2017الزي علذها كعم طمان الجىدة وألاداء الجامعي2018/12/5 ،
اإلاياسهة في اإلاؤثمش الذولي ألاوٌ والعل الثال (الاثلاء بالحىذ العلمية ػشيلىا لخذمة املجحمع) الزي علذثه ولية ولية العلىم/جامعة
ثىشيد2018/12/18-17 ،
اإلاياسهة في اإلاؤثمش العل الثال الذولي (الحيامل بين اإلاؤظعات الحيىمية ومؤظعات اللؼاع الخاص -اإلاعىكات وآفاق الىلاح) الزي
علذثه ولية اإلاصؼفى الجامعة وولية اليعىس الجامعة وولية اليىت الجامعة وسابؼة وادي الشافذًً2019/3/17-16 ،
اإلاياسهة في وسية العمل ( عالكة اللاهىن وخلىق الاوعان بعلىم الحياة الصحية والبيئية) الت علذتها اإلافىطية العليا لحلىق الاوعان-
3

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

مىحش مدافظة صالح الذًً بالحعاون مع ولية التربية /جامعة ظامشاء2019/3/27 ،
اإلاياسهة في الذوسة الحذسيبية (الحىادذ املخحبرًة وؤلاجشاءات الىكائية لحالفي وكىعها –ثؼبيلات ميذاهية) الت علذتها ولية التربية/جامعة
ظامشاء2019/3/28-27 ،
اإلاياسهة في وسية عمل (Comouter-Aided Drug Design Workshop: Artificial Intelligence for Drug Discovery and Web-Based
) Tool to Predict Admeالزي علذها كعم الصيذلة في ولية ايىس الجامعة2019/4/17 ،
اإلاياسهة في اإلاؤثمش الىػن العابع إلاشهض بدىذ العىق وخماًة اإلاعتهلً (خماًة اإلاعتهلً واجش وػن ) الزي علذه مشهض بدىذ العىق
وخماًة اإلاعتهلً /جامعة بغذاد2019/4/25 ،
اإلاياسهة باللاء مداطشة في الىذوة العلمية (خماًة البيئة باظحخذام الؼاكة اليمعية) الت اكامتها ولية العلىم الحؼبيلية /جامعة
الفلىجة2019/5/2 ،
اإلاياسهة في الىذوة العلمية (خياثً غالية – ثدذي وليغ اهحداس) الت اكامتها ولية العلىم الحؼبيلية /جامعة ظامشاء،2019/10/ 27 ،
اإلاياسهة في الىذوة العلمية (املخذسات آفة املجحمع) الت اكامتها ولية التربية  /جامعة ظامشاء،2019/10/ 30 ،
اإلاياسهة في الىذوة العلمية (جامعة ظامشاء والحصييف العال للجامعات – اإلاحؼلبات والحلىٌ) الت اكامتها ولية العلىم الحؼبيلية /جامعة
ظامشاء ،2019/12/24 ،سئيغ اللجىة العلمية
اإلاياسهة في الىذوة العلمية (الابتزاص الالىترووي وارشه على املجحمع) الت اكامتها ولية التربية  /جامعة ظامشاء،2019/12/11 ،
اإلاياسهة باللاء مداطشة في الحللة الىلايية (جعليمات التركيات العلمية سكم  167لعىة  )2017الت اكامتها ولية العلىم الحؼبيلية /جامعة
ظامشاء2019/1/9 ،
اإلاياسهة في الىذوة العلمية (هلص فيحامين  Dبين املخاػش والاهخياس) الت اكامتها ولية العلىم الحؼبيلية /جامعة ظامشاء2019/1/21 ،
اإلاياسهة في الىذوة العلمية (اخالكيات البد العل واهمية اإلالف الاوادً للباخثين) الت اكامتها ولية العلىم الحؼبيلية /جامعة ظامشاء،
 ،2019/1/27عظى اللجىة العلمية

 .11الاششاف على ظلبت الذساساث العليا
عىىان سسالت املاجسخيرأو اظشوحت الذكخىساه
اسم العالب وكليخه
ث
ومسخىي دساسخه
1

مشوي ساض عبذالشصاق/
ماجعحير
مداظً سعذ مدمىد /ماجعحير

3

صياد خالذ  /ماجعحير

4
5

ييماء سعذ /ماجعحير
اخمذ جاظم دمحم/ماجعحير

6

علي ظشخان/ماجعحير

7
8

اخمذ عبذاللادس خمادي
خاصم دمحم عبذ

2

دساظة رشمىداًىميىية وخشهية مادة ماصة هاهىية جذًذة وثؼبيلها لعالج
خالة الخعمم بعلاس الباساظيحامىٌ
ثلييم معحىي فيحامين  D3مع وظائف الىبذ والىلى بين ػلبة ولية التربية –
جامعة ظامشاء
ثلييم العالكة بين فيحامين  Dوهشمىن البربحين مع بعع اإلاؤيشات
الىيمىخيىية لذي مشض ى العىشي مً الىىع الثاوي في مذًحة ظامشاء
ثدظير ميحلات دوائية جذًذة وثلييم فعاليتها على وظائف الىبذ والىلى
الحأرير الىكائي إلاعحخلص كيىس الشمان طذ الاجهاد الحاهعذي
اإلاعحدذذ في الاساهش املحلية
ثلييم العالكة بين معحىي هشمىن الاوظخيىوالعين وفيحامين  Dمع بعع
اإلاعؼيات الىيمىخيىية لذي مشض ى الغذة الذسكية

جأسيخ املىاقشت
2018/6/11
2019/2/19
2020/3/16
2020/4/30
2020/12/17
معحمش بالذساظة
معحمش بالذساظة
معحمش بالذساظة

 .11أساجزحي
4

-

ألاظحار الذهحىس ظهام ثىفيم امين ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية الحلىيات الؼبية والصحية  -جامعة اوسون الاهلية
ألاظحار الذهحىس أخمذ عبذ الحعً أخمذ ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية العلىم – جامعة هشوىن
ألاظحار الذهحىس ظشمذ بهجد دًىشان ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية التربية للعلىم الصشفة ابً الهيثم – جامعة بغذاد
ألاظحار الذهحىس أخمذ ظعيذ عثمان ،ولية الهىذظة -جامعة ثىشيد
ألاظحار الذهحىس صباح خىسييذ خعين ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية التربية – جامعة هشوىن
ألاظحار الذهحىس عبذ الشخمً خظير عبذ الحعين الؼائي ،ولية التربية للعلىم الصشفة  -جامعة ثىشيد
ألاظحار الذهحىس ماهش عبذ الشصاق دمحم ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية التربية للبىات – جامعة اإلاىصل
ألاظحار الذهحىس صبحي عؼية مدمىد الجبىسي ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد
ألاظحار الذهحىس هضاس أخمذ هاجي الىاصشي ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد
ألاظحار الذهحىس فشاح غالي الصالحي ،ولية التربية بىات -جامعة ثىشيد
ألاظحار الذهحىس علي ػه علي (سخمه هللا) ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد
ألاظحار الذهحىس عبذ اإلاىعم خمذ مليذ ،ولية التربية -جامعة ظامشاء
ألاظحار الذهحىس سفاه سصوق خميذ ،ولية التربية -جامعة ظامشاء
ألاظحار الذهحىس غضوان خعً عبذ الىها الصميذعي ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية التربية للعلىم الصشفة – جامعة
ثىشيد
ألاظحار الذهحىس فشاط ػاهش ماهش ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد
ألاظحار الذهحىس فائض مدعً خامذ ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد
ألاظحار اإلاعاعذ الذهحىس مدعً خمضة بىش ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية التربية للبىات – جامعة ثىشيد
ألاظحار اإلاعاعذ الذلىحىس صباح عبذ الصاخش ،ولية العلىم -جامعة ثىشيد /خاليا ولية الحلىيات الؼبية والصحية  -جامعة اوسون
الاهلية

 .12بعض البحىث امليشىسة

Selection of Some Published Articles

 .1ثأرير مادة الباساظيحامىٌ على أهضيم  -αأميليز اللعابي
(مييىس في مللة هشبالء للعلىم الصيذالهية – العذد  2011 ،2ص )263-257
 .2دساظة هيمىخيىية لىظائف الىبذ لذي مشض ى داء العىشي مً الىىع الثاوي واإلاصابين بظغؽ الذم اليشياوي
(مللة جامعة الاهباس للعلىم الصشفة – املجلذ العابع – العذد )2013 ،1
 .3دساظة ملاسهة لحأرير علاسي ثيىىسدًً  Tenordinووابحىظام  Captosamعلى وياغ أهضيم الفىظفاثيز اللاعذي في اإلاشض ى اإلاصابين باسثفاع
طغؽ الذم اإلاضمً
(مللة ثىشيد للعلىم الصشفة -املجلذ  – 21العذد العابع 2016 ،ص )109-105
4. Studying of Phytochemical, Nutritive values and Antioxidant ability of Commiphora myrrha. Al-Mustansiriyh Journal of
Pharmaceutical Scienses, 2017, 17 (1): 21-33.
Effect of Bay leaf (Laurus nobilis L.) and its isolated (flavonoids and glycosides) on the lipids profile in the local Iraqi
female rabbits. Tikrit Journal of Pure Science 2017, 22 (6): 72-75.

5.

 .6دساظة ملاسهة ألهىاع الفالفىهيذات اإلاشخصة بحلىية  HPLCفي أوساق هبات أوليل الجبل الخام والفالفىهيذات اإلاعضولة مىه( .مييىس في مللة
الذساظات التربىية والعلمية – الىيمياء -املجلذ الشابع -العذد  2017 ،10ص )178-165
.7

ثأرير اإلاعحخلص اإلاائي لبزوس هبات الحلبة على بعع اإلاحغيرات الىيميىخيىية في روىس الفئران اإلاعحدذذ فيها فشغ البروثين.
5

(مييىس في مللة جامعة ثىشيد للعلىم الضساعية – املجلذ  -18العذد  2018 ،1ص )171-166
 .8ثدظير فدم مييؽ مً كيىس الشمان واظحعماله المتزاص علاس الباساظيحامىٌ مً مدلىله اإلاائي
( مييىس في مللة الاػشوخة – العذد  2018 ،10ص )90-75
 .9ثلييم معحىي فيحامين  D3مع وظائف الىبذ والىلى بين ػلبة ولية التربية – جامعة ظامشاء
(مييىس في مللة الذساظات التربىية والعلمية – الىيمياء -املجلذ الشابع -العذد  2019 ،14ص )36-23
 .11ثأرير علاس أظييلىفير صىدًىم على بعع اإلاؤيشات الىيمىخيىية في روىس ألاساهش املحلية
(مييىس في مللة ظامشاء للعلىم الصشفة والحؼبيلية ،املجلذ الثاوي -العذد  2020 ،2ص )38-33
 .11معحىي هشمىن البربحين مع بعع اإلاؤيشات الىيمىخيىية لذي مشض ى العىشي مً الىىع الثاوي في مذًىة ظامشاء
(مييىس في مللة ظامشاء للعلىم الصشفة والحؼبيلية ،املجلذ الثاوي -العذد  2020 ،3ص )6-1

 .13الترجمت والخأليف واليشاط البحثي
 .14لجان مىاقشت ظلبت الذساساث العليا:
ت
1
2

اظم الؼالش
عبذ اللادس وائل
اظماء اظماعيل خعين

اليلية/الجامعة
العلىم/ثىشيد
التربية/ظامشاء

ثاسيخ اإلاىاكية
2017/11/12
2017/12/11

3

مدمىد صوي لفحة

التربية/ظامشاء

2018/3/13

4

عماد هيام اخمذ

التربية/ظامشاء

2018/6/10

5

مصؼفى عبذ اللؼيف هاجي

التربية/ظامشاء

2018/9/4

عىىان الشظالة
اظحخذام اإلاشهبات الىيميائية في جشخيص الىسارية
دساظة ثأرير كمل الشاط على معحىي الاجهاد
الحأهعذي وبعع اإلاعاًير الفعلجية في مخيمات
الىاصخين /كظاء ظامشاء
دساظة هيمىخيىية لحأرير بعع اإلاييؼات الشياطية
على روىس الاساهش املحلية البالغة
Evaluation the correlation between vitamin D
and thyroid hormones in women with thyroid
diseases in Kirkuk city
ثلييم دوس فيحامين  D3وعالكحه بالهشمىهات
الجيعية وبعع اإلاعؼيات الىيمىخيىية لذي
اإلاشض ى العليمين

6

عال مصعش دمحم

التربية/ظامشاء

2018/10/23

7

اخمذ مدمىد دمحم

التربية/ظامشاء

2018/10/17

8

اًات دمحم صالح

التربية/ظامشاء

2018/12/17

9

ًاظش دمحم دلي

العلىم /ثىشيد

2018/12/30

10

فيان اظماعيل علي

العلىم/هشوىن

2019/1/7

الحلذًش الؼيفي لعلاس البروبشاهىلىٌ مع وايف
الىنهاًذسيً في اإلاعحدظشات الصيذالهية والبىٌ
البيشي
ثأرير البذاهة على بعع اإلاحغيرات الىيمىخيىية لذي
الؼلبة الزوىس في اإلاشخلة اإلاحىظؼة والاعذادًة في
مدافظة هشوىن
دساظة ثدظير وجشخيص بعع اإلاىاد الىاهىية
همىصالت دوائية لحدعين بعع الصفات
الفيزًىخيىية لعلاس مشض العشػان
دساظة باًىهيميائية إلاعحىيات بعع الهشمىهات
واإلاحغيرات لذي اليعاء اإلاصابات بعشػان الثذي
الحميذ والخبي
ثىلية اهضيم الاظيحاًل وىلين اظترًض وعالكحه ببعع
اإلاحغيرات الحياًحة في امصاٌ اإلاصابين باللىهيميا

6

11

خيعاء دمحم علي

التربية/ظامشاء

2019/1/9

12

ًاظين جاظم دمحم

التربية/ثىشيد

2019/6/24

13

اسوي ميس فاطل

التربية/ظامشاء

2019/9/11

14

عبذهللا مدعً عبذهللا

التربية/ظامشاء

2019/9/12

15

هىس صذام عبذالهادي

التربية/ظامشاء

2019/9/17

16

اًمان اظماعيل خليل

التربية/ظامشاء

2019/10/9

17
18

سيا علي مدمىد /دهحىساه
صابشيً ياهش مدمىد

الضساعة/ثىشيد
التربية/ظامشاء

2019/9/18
2020/6/8

19

صيذ عبذالعالم دمحم

التربية/ظامشاء

2020/6/10

20

فيداء دمحم عىاد

التربية/ظامشاء

2020/7/15

21
22

اًمان ػه خمذي
مشيم عبذالامير فائم

التربية/ظامشاء
الؼش/ثىشيد

2020/7/19
2020/9/16

23

صباح غضاٌ دمحم /دهحىساه

التربية/ثىشيد

2020/9/22

24

ابشاهيم خلف خميذ

ثشبية بىات /ثىشيد 2020/12/2

ثأرير اإلاعحخلص اإلاائي والىدىلي لىبات اللحاد على
بعع اإلاعاًير الفعلجية والىيمىخيىية لزوىس
الااهش اإلاعشطة لالجهاد الحاهعذي ببيروهعيذ
الهيذسوجين
دساظة وثىلية ألهضيم ألفا -هيذسوهس بيىثشيد
ديهاًذسوجىيز وعالكحه مع بعع اإلاحغيرات
الىيمىخيىية إلاشض ى اخخياء العظلة الللبية
دساظة ثأرير الحعذد اليىلي لجين هشمىن
الادًبىهىحين وارشه على مشض ى اسثفاع طغؽ الذم في
مذًىة ظامشاء
ثأرير بعع العىاصش الثليلة على العاملين في كؼاعي
الصىاعة والصحة في مذًىت ظامشاء وثىشيد
ثدظير مادة ماصة هاهىية واظحعمالها في ملاالت ػبية
مخحلفة
ثأرير مسحىق الحلبة ومسحىق ظمً اإلااهشيل على
بعع اإلاعاًير الفعلجية والىيمىخيىية لزوىس واهاذ
الاساهش البيع
ثذاخالت بعع الادوية وثاريرها على جعم الاوعان
العالكة بين الحعذد اليىلي لجين الابىليبىبشوثين B
والاصابة بمشض اسثفاع طغؽ الذم في مذًىة ظامشاء
الحارير الىكائي الوساق وظاق هبات الاكؼيىن
وفالفىهيذهما طذ الخعمم الىبذي اإلاعحد
بالباساظيحامىٌ في الااهش املحلية
دساظة الحارير الحثبيؼي إلاعحخلصات هبات الشاوهذ
على عذد مً عضالت الفؼشيات
عالكة هلص فيحامين  D3بمشض ظشػان الثذي
Evaluation serum levels of vimentin and
oxyntomodulin with som biochemical
parameters in women with breast cancer
ثىلية اهضيم الاظيحاًل وىاي واسبىهعيليز مً مصل
اليعاء اإلاصابات بعشػان الثذي وعالكحه ببعع
اإلاحغيرات الىيمىخيىية
الحلييم العالجي للياًحىظان اإلاعحخلص مً الىمأ
وفؼش العشهىن املحلي طذ فشغ دهىن الذم
ً
اإلاعحدذذ ثلشيبيا في روىس الاساهش

7

8

