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 الشهادات الجامعية
 

 جامعة واسط ، رسالة الدكتوراه: -كلية العلوم  الحياة /علوم قسم  - 3/2021 الدكتوراه 

 و عوامل النمو  CYP2E1 و NLRP3 و KIM-1 و HMGB1 التعبير الجيني عن"بعنوان 

 المرتبطة باإلصالح ، واإلجهاد التأكسدي ، والتليف آليات في مرضى الفشل الكلوي مجهول السبب
 

 كلية العلوم ، جامعة واسط  الحياة علوم في علم الحيوان قسم   01/2014 ماجستيرال ، 

 السمية الخلوية والسمية الوراثي على (Allium Porrum) تأثير مستخلص الكراثرسالة ماجستير: "

   سيكلوفوسفاميد في الجسم الحيلل .

 

 كلية العلوم ، جامعة واسط علوم الحياةقسم  07/2006 بكالوريوس ال ، 

 

 المؤهالت االكاديمية 
 

  البكلوريوس والماجستير والدكتوراه شهادة 

 

  عام  14خبرة في التدريس 

 

  العمل في المجال االداري والمختبري 

 
 

 

 

 اللجان 

   5/1/2015في  8لقسم علوم الحياة ذو العدد س 2015-2014 اللجنة االمتحانية لعام  

 17/1/2021بتاريخ  19ذو العدد س  2021-2020للدراسة الصباحية  للعام الدراسي  اللجنة االمتحانية 

  17/1/2021بتاريخ  6ذو العدد س  2021-2020اللجنة االمتحانية للدراسة المسائية  للعام الدراسي 

 ذو العدد  2021- 2020لجنة تدقيق الدراسات االولية/الدراسة الصباحية  للعام الدراسي 

 11/4/2021 بتاريخ 139س 

 ذو العدد   2021- 2020لجنة تدقيق الدراسات االولية/الدراسة الصباحية  للعام الدراسي 

 11/4/2021بتاريخ  64س

  30/6/2021بتاريخ  1845لجنة االستالل اليدوي /قسم علوم الحياة ذو العدد 

  14/6/2021بتاريخ 239لجنة ادخال معلومات تقييم ذو العدد س 

  قسم علوم التحليالت المرضيةمسائيةج طلبة الدراسات االولية للدراسة النتائلجنة اعتراضات / 

  23/5/2021بتاريخ  84ذو العدد س  
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 لجنة اعتراضات نتائج طلبة الدراسات االولية للدراسة الصباحية / قسم علوم التحليالت المرضية 

  23/5/2021بتاريخ  181ذو العدد س  

 9/6/2021بتاريخ  23بحوث التخرج /قسم علوم الحياة ذو العدد  لجنة مناقشة 

 

 والبحث التدريس  – ةاألكاديمي المهام

 

 الجزيئي والهندسة الوراثية للمرحلة الثالثة والرابعة في قسم البايلوجي محاضرات  تدريس 

 والخلية والوراثة والجزيئي تدريس الجانب العملي في المختيرات للعديد من المواد مثل االشعاع 

  االشراف على بحوث طلبة البكلوريوس 

  ولجان مناقشة بحوث الطلبة  العمل باللجان االمتحانية 

 

 عام  – السيرة الوظيفية

لكوني من الطلبة االوائل وعملت بالمجال االداري  4/2007كلية العلوم بتاريخ  -تم تعيني على مالك جامعة واسط 

تم بعدها تدريسي العديد من  2014واكملت الماجستير  2011/9واحد قبلت في الماجستير في عام  والمختبري في ان

،خالل  2021واكملتها عام  9/ 2017المختبرات مثل االشعاع والخلية والوراثة والجزيئي ثم قبلت بالدكتوراه عام 

  اكثر  من كتاب شكر والتقدير   30عام حصلت على 14خدمتي لمدة 
 

 

 

 المنشورات
 

 

 ليزيةكباللغة اإلن االبحاث المنشورة** 

- Salih, A. and Maleek, M. (2014). Reducing Genotoxicity Of Cyclophosphamide by 

Hydro-Coholic Leaves Extract of Allium Porrum in Normal Mouse Bone Marrow Stem 

Cells . Wasit Journal for Science &Medicine.7(4):159-170). 

- Salih,A.&Ghali,k.(2020). The Oxidative Effect Of Nlrp3 And Cyp2e1 in Development 

Of Renal Failure Associated With Hypertension And Diabetes Mellitus Diseases. 

European Journal of Molecular & Clinical Medicine .ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 

09, 2020 -636 

- Salih,A.&Ghali,k.(2021). The Role of HMGB1and KIM-1 Repair Genes in the 

Progression of Kidney Failure Disease. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 

Vol. 15 No. 2 (2021) 

- Salih,A.&Ghali,k.(2021). Effect of Fibroblast Growth Factor 21 in Pathogenesis and 

Progression of RF Disease in Related to Oxidative Stress. Life Science Archives (LSA) 

ISSN: 2454-1354 Volume – 7; Issue - 1; Year – 2021; Page: 2049 – 2055 DOI: 

10.22192/lsa.2021.7.1.1 

 باللغة العربية االبحاث المنشورة** 

  والكلى  2019وباء كورونا الجديدبعنوان  واسط الدولي االول حول جائحة كورونا مقالة علمية في مؤتمر  
 

                

 

  االهتمامات

 والتقارير العلمية  قراءة االبحاث 

 البحوث العملية في مجال التخصص 
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