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البحوث المنشورة
1-Study of physiological and cytogenetic changes to males patients with diabetic
mellitus type2 by used the body mass index
2-Study the effect of obesity on the level of adiponectin and estimated DNA damage in
patients with type2 diabetes in Wasit Province
3- Evaluation of lipid profile and cytogenetic disturbance in hypertensive patients
( المدرجة ضمن قواعد بياناتJournal of global pharma technology) والمنشور في المجلة العلمية
Elsevier  التي تصدر عن دار النشرScopus
4- The side effects of the atorvastatin on liver of hyperlipidemia patients .
( المدرجة ضمنResearch journal of pharmacy and technology) والمقبول للنشر في المجلة العلمية
Scopus قواعد بيانات
5- The effects of type 2 diabetes on the levels of estrogen and testosterone in women and
men respectively in Al-Kut City, Iraq

االنشطة العلمية والوظيفية
 -1تدريسية في مختبر (فسلجة الحيوان) و(فسلجة نبات ) و( تشريح نبات) (بيئة وثلوث) في قسم علوم الحياة  /كلية
التربية للعلوم الصرفة
 -2تدريسية في مختبر (علم الغدد الصم) و(التحليالت المرضية ) و(فسلجة الحيوان) في قسم علوم الحياة  /كلية العلوم
 -3عضو لجنة امتحانية  2016-2015و العام الدراسي 2019-2018
 -4مكلفة في مهام مسؤول شعبة العالقات العامة في كلية العلوم لعامين  2016و2017
-5مكلفة بمهام امين مجلس الكلية في كلية التربية للعلوم الصرفة
 -6عضو في لجنة متابعة استمارة تصنيف جودة المختبرات للعام 2018-2017
 -7عضو في لجنة مناقشة ابحاث التخرج طلبة المرحلة الرابعة /قسم علوم الحياة /الدراسات االولية للعام 2017-2016
 -8عضو في لجنة اعتراضات /قسم علوم الحياة /الدراسات االولية للعام 2017-2016
-9عضو لجنة اعداد دليل استقبال الطلبة في كلية العلوم
-10عضو لجنة استحداث وحدة متابعة الخريجين في شعبة التسجيل كلية العلوم
-11عضو لجنة لترشيح طالب واحد من كل مرحلة ضمن منظمة الملتقى العراقي  /مشروع واعدون
-12عضو لجنة تدقيق اسماء الخريجين في كلية العلوم
 -13عضو في لجنة استقبال الطلبة لسنوات () 2009-2008و() 2010-2009و( )2011-2010و()2012- 2011
-14عضو في لجنة تدقيقية لالمتحانات النهائية في قسم علوم الحياة في كلية التربية للعام الدراسي 2018-2017
 -15عضو في لجنة مناقشة ابحاث التخرج طلبة المرحلة الرابعة /قسم علوم الحياة /الدراسات االولية للعام 2018-2017
-16عضو لجنة االرشاد التربوي في قسم علوم الحياة
-17عضو لجنة تقييم وتدقيق االداء السنوي للتدريسيين في كلية التربية للعلوم الصرفة
-18عضو لجنة المقاصة العامة في قسم علوم الحياة .

الدورات التعليمية
 -1شهادة مشاركة عن دورة (طرائق التدريس).
 -2شهادة مشاركة عن دورة (كفاءة الحاسوب).

 -3شهادة مشاركة عن دورة (تدريب العاملين في المجال االداري عن كيفية اصول المخاطبات الرسمية ) للفترة من
7تموز  2013ولغاية  9تموز .2013
 -4شهادة مشاركة عن دورة (اساسيات  ) PCRللفترة من  9/20ولغاية .2011/9/21
 -5حصول على شهادة ).(T0EFL
 -6حصول على شهادة (.)IC3
 -7شهادة مشاركة في ورشة عمل (خدمة . )Google Education
-8دورة تدريبية في مستشفى الكرامة التعليمي من  2018-4-25الى . 2018-6-25
 -9اقامة محاضرة تحت عنوان (مستوى السكر بالدم واالمراض المرتبطة به) في قسم علوم الحياة /كلية التربية.
 -10اقامة حلقة دراسية تحت عنوان (ضعف العظام  Osteomalaciaالمرتبط بقلة الكالسيوم )في قسم علوم الحياة/
كلية التربية للعلوم الصرفة.

