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 الوسطى / المعهد التقني / الكوت 

 مشاركة حضور في مؤتمر القادسية االول المنعقد الكترونيا  •
 ترونيا في جامعة واسط. ك في المؤتمر الدولي المنعقد الحضور ركة مشا •

 منع الغش باالختبار االلكتروني.مشاركة في الورشة االلكترونية كيفية  •

 الملفات  ومشاركة تخزين )تطبيقات  االلكترونية  الورشة  في مشاركة في  •

المركزية / جامعة   للمكتبة العامة االمانة  اقامتها التي )خدماتها من واالفادة

 بغداد.
 الهندسية التحليالت تطبيق ( بعنوان  االلكترونية الورشة فيمشاركة حضور  •

 19). كوفيد تداعيات مع التعامل في

 COVID-19 Infectionمشاركة حضور في الورشة االلكترونية بعنوان  •

Control Ambassador  
  

 المناصب التي تقلدها 
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 اهم عناوين البحوث وملخص مختصر عنها  
 

-Study of p53 and Bclبحث منشور في مجلة واسط للعلوم والطب بعنوان ) -1

2 genes expression and their relation to histological 

variables using DNA In situ hybridization in bladder cancer 

patients 

تناول البحث التحري عن عالقة التعبير الجيني لكال الجينين بااستخدام تقنية  

التهجين الموضعي للمقاطع النسيجية لمرضى سرطان المثانة ومقارنتها مع  

را  تلعب دو bcl-2  ,p53المتغيرات النسيجية , واوضحت هذه الدراسة ان الجينات 

 المثانة. انسجة مهما في عملية تسرطن وتنظيم 
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Molecular & Clinical Medicine  بعنوان HBV Genotyping 

distribution among Iraqi patients in Wasit Province 

كاالتي  المرضى في للفايروس الوراثية الطرز توزيع   ان النتائج اظهرت  

AE 1%, ACD 1% , ABCDEF 1% , ABCDFG 1% , B pure 

30%,  BC 9% , BD 1%, BE 3% , BF 1%, BCE 6% , BCDE 
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1%, BCDF 1%, BCEF 1%, C pure 16%, CD 13%,  CE7%, 

CDE 2%, D  pure  4%, E pure 1%, 

 C  النقي  النمط  يليه(  30%) (B)  النقي  النمط  هو   شيوعأ  االكثر  الوراثي  النمط  وان

 B  المختلط   النمط  يليه%(  59)  شيوعا  االكثر  هو   C  المختلط   النمط  ان  تبين   بينما(  16%)

(55%  .   حسب  والعراق  واسط   محافظة   في   G  بالنمط   اصابة  اول   الدراسة  وسجلت( 

 .  علمنا
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Molecular & Clinical Medicine  بعنوان Determination of levels of 

Cytokines (HGF ,TNF- ,CXCL-13) in serum of hepatitis B 

patients in Wasit Province 

 
تضمنت الدراسة تحديد المستضدات السطحية في مصل المرضى لتأكيد اإلصابة بالفيروس ، ثم تحديد نشاط  

تم تقدير مستويات بعض  وايضا     الفيروس. كما تضمنت تحديد مستويات الحمض النووي للفيروس

( في دم المرضى كمؤشرات حيوية للتغيرات التي تحدث في HGF  ،CXCL-13   ،TNF-αالسيتوكينات )

   . دماء المرضى نتيجة اإلصابة بالفيروس

المرضى مصل في  HGF , TNF- α , CXCL-13 السايتوكاينينات  مستويات  دراسة تم كما   

واظهر    .االصحاء  بعينة  مقارنة  المرضى  في  البروتينات   تلك  مستويات   في  حادا  معنويا  ارتفاعا  النتائج  وبينت 

زيادة معنوية في مجموعة المرضى ذوو الفعالية المزمنة للفايروس ,  بينما لم تظهر النتائج    HGFالبروتين  

 ( P≥ 0.05اي ارتباط بين هذه البروتينات في مصل المرضى المصابين بالفايروس )

   
) نشاطته داخل الكلية(  ان توفرت من الصور  مجموعة   

 
 
 
 

 مجموعة من الفديو  ان توفرت
 
 
 
 
 
 


