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  .   2005جامعة الكوفة – لوريوس صيدلة بك -: التحصيل الدراسي
   2012جامعة الكوفة   – ة ــــماجستير في االدوي                             

  
  تاثير االلسكارين واالفابرادين وكالهما معا على تقدم مرض اعتالل الكلى السكري .روحة:عنوان االط

  
  :المناصب

  مستمرالتعليم مسؤؤلة ال -1
  عضو في اللجنة االمتحانية-2

  -المشاركات:
  2015الصيدلة كلية  -جامعة كربالء-ندوة في التوعية ضد االدوية الزائفة-
  2015كلية الصيدلة -جامعة كربالء-دورة في تنمية مهارات التواصل بين الكادر الطبي والمريض -
  2015-كلية الصيدلة-جامعة كربالء-في العالج الجيني والفايروسي المراض السرطان ندوة  -
  2015-كلية الصيدلة-جامعة كربالء -bioequivalence study دورة  -
  2017المشاركة في مؤتمر الطب البيطري بعنوان بالبحث العلمي نرتقي بثروتنا الحيوانيه وندعم اقتصادنا. -
  2017تلوث الهواء في مدينة كربالء ......مشاكل وحلول  -
  .2017دورة كلية التمريض (التعقيم والتطهير في المستشفيات والمؤسسات الصحية)  -
  .2018المجتمع في كلية التمريض.  ندوة في شحة المياه واثرها على-
  2019مؤتمر اليوم العلمي الرابع عشر لمستشفى الهندية (بالعلم والعمل نبني صرح عراقنا العظيم).  - -

  اللجان: 
 لجنة التدريب الصيفي -
 لجنة ضمان الجوده -
 لجنة متابعة االسعار -
  لجنة التصنيف الوطني -

  -الشهادات التقديرية :
  التقديرية للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية.العديد من الشهادات 

  
  



  كتب الشكر:
 العديد من كتب الشكر من عمداء الكليات ورئاسة الجامعة.   
  

  البحوث المنشورة:
1- 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 

 
2- Hepatoprotective activity of artichoke against paracetamol toxicity .2016 
3-- The effect of ondasterone in prevention nausea & vomiting post-operative.2016 
4- the analysis of protective feature of nigella sativa in reducing carbimazole toxicity 
including liver and kidney function. 
5- use of intravenous paracetamol infusion versus placebo in acute brain injury.2017 
6- review in new perspective actions of vitamin D.2019 

 
 

  
  

 
  

  
 
 
 
 
 


