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 . فرع االدوية والسموم – الصيدلةكلية  – ءكربالجامعة  -عنوان العمل:

 االنكليزية -العربية  -اللغات:

 

 .6002كربالءجامعة  – علوم حياةبكلوريوس  -: التحصيل الدراسي

 .    6001جامعة كربالء   –      فسلجةماجستير                              

 

تأثير تراكيز مختلفة من كلوريد الكادميوم والليثيوم في بعض المعطيات الوظيفية لذكور االرانب عنوان االطروحة:

 النيوزلندية.

. 

 

 المناصب االدرارية:
 جامعة كربالء ( –) كلية الصيدلة    6099مقرر فرع االدوية والسموم  -9

 6090مسؤولة المكتبة ومجانية التعليم -6

  

 -المشاركات:
 

  6092 جامعه كربالء –مؤتمر السنوي لكلية الطب -

 .6099 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  – SASدورة تحليل البيانات االحصائية بنظام  -

 

 .6096 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  – ندوة استخدام االعشاب الطبية في عالج داء السكري وارتفاع ضغط الدم -

 

 .6096 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  –ندوة االدوية الزائفة واثرها في المجتمع  -

 

 . 6096 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  – دورة طرق السيطرة والتعامل مع الحيوانات المختبرية -

 

 .6098 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  – ندوة المشاكل القلبية عند النساء الحوامل -

 

 6098 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  – امراض الجهاز الهضميندوة استخدام االعشاب الطبية في عالج  -

 

 . 6098 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  –الثانية  دورة طرق السيطرة والتعامل مع الحيوانات المختبرية -

 



 . 6092 –دلة كلية الصي –جامعه كربالء  – والسبكتروفوتومتريHPLCدورة تقنية   -

 

 6092 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء - Exiprogenباستخدام جهاز  DNAدورة استخالص جزيئات   -

 

 .6092 –كلية الصيدلة  –جامعه كربالء  –في الصحة العامة  ة المبيدات وتاثيرهاوند  -

 

 .6092 –كلية الصيدلة –جامعة كربالء  –دورة في التكافؤ الحيوي الدوائي   -

 

 .6092 –كلية الصيدلة –جامعة كربالء  –ندوة العالج الجيني والفايروسي ألمراض السرطان   -

 

 .6092 –كلية الصيدلة –جامعة كربالء  –ندوة التوعية ضد االدوية الزائفة   -

 6092مؤتمر علمي لطب االطفال  -

 6092مؤتمر كلية الطب البيطري -

 6093االنكليزيةدورة اختبار كفاءة اللغة -

 6093كفاءة الحاسوبدورة  -

 6091ندوة العلمية لليوم العالمي للتدرن  -

 (some of biomedical applications of nanoparticles)6091  الندوة العلمية  -

 6091الندوة العلمية مكافحة التبغ واضراره  -

 6091ائية والمواد النانوية ورشة عمل حول لمحة جديدة عن التقدم في االساليب الكهروكيمي -

 

 

  -الشهادات التقديرية :

 العديد من الشهادات التقديرية للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية.

 

 

 كتب الشكر:
 ورئاسة الجامعة. يد من كتب الشكر من عمداء الكليةالعد   

 

 

 

 -المنشورة:  البحوث

 

والليثيوم في انسجة بعض اعضاء الجسم لذكور االرانب تأثير تراكيز مختلفة من كلوريد الكادميوم -1

 Lepus lepus (Newzeland rabbits)النيوزلندية

تأثير تراكيز مختلفة من كلوريد الكادميوم والليثيوم في بعض معايير الدم لذكور االرانب -2

 Lepus lepus (Newzeland rabbits)النيوزلندية

الكادميوم والليثيوم في بعض الدالئل الكيموحيوية لذكور االرانب تأثير تراكيز مختلفة من كلوريد -3

 Lepus lepus (Newzeland rabbits)النيوزلندية



4-Measurement of malondialdehyde and glutathione concentration in plasma 

of male rats that drenched with acrylamide and omega3.2013 

5-Hepatoprotective effect of green tea (camellia sinensis) on female rats 

drenched with Paracetamol.2014 

6-Hepatoprotective activity of Artichoke (Cynara scolymus) against 

Paracetamol toxicity in female rats.2016 

 

7-The Effect of Penicillamine in Reducing the Toxic Effects of 

Lead Acetate on Some Blood Parameters, Liver Functions and 

Testicular Tissue in Male Rats. 2016 

 

 

 

8- Comparative study between the effect of first and second 

generation of anti-epileptic drugs on hepatorenal toxicity in female 

albino rats .2017 

8- the effect of omega-3 in reducing the toxicity of lambda 

cyhalothrin on Hepatorenal parameters of male rats.2017 

9- The analysis of the protective feature of Nigella sativa in 

reducing Carbimazole toxicity including liver and kidney 

parameters on Albino male rats. 2018 

10-The Protective Effect of different Feeding Methods of Ethanolic 

Extract of Rosmarinus officinalis on Overdose Toxicity of 

Hepatorenal induced by Paracetomol.2018 

 

 

 

 

 


