أ.د ناصر محمد فهد الربيعي

 .1رئيس فرع الكيمياء الطبية \ كليه الطب الجامعة المستنصرية
 .2رئيس قسم الكيمياء الطبية \ كلية الطب جامعة واسط
 .3مستشار في الكيمياء الحياتية السريرية لمدة ( )7سنوات في وزاره الصحة
 .4العضوية في الهيئات او المنظمات او المركز ....
 .5االشراف ع طلبة الدراسات العليا  :الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها
( )1طلبة الماجستير ()24
( )2طلبة الدكتوراه ()5
( )3طلبة البورد العربي ()3

07735201852
Naser.m.fahad@alkutcollege.ed
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ذكر
تاريخ التولد
متزوج
كوت \ واسط

.1
.2
.3
.4
.5

العراقية

اللجان االمتحانية
عضو تحرير مجلة كلية التمريض
عضو استشاري في لجنة الكيمياء الحياتية السريرية\ وزاره الصحة
عضو مجلس فرع الكيمياء الحياتية الطبية \طب تكريت \سابقا
كتب منهجية (لطلبة كلية التمريض
( )1الكيمياء الحياتية العامة
( )2الكيمياء السريرية

العربية

النص هنا
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1. Head of Medicinal Chemistry Branch \ College of Medicine, Al-Mustansiriya University

Naser.m.fahad@alkutcollege.ed
u.iq
male

2. Head of the Department of Medicinal Chemistry \ Wasit University College of Medicine

Birthday

4. Membership in bodies, organizations or centres....

Social status
Residence
Iraqi
Arabic / English / German

3. Consultant in Clinical Biochemistry for (7) years in the Ministry of Health

5. Supervising postgraduate students: theses and theses that he supervised
(1) Master's students (24)
(2) PhD students (5)
1. Exam Committees
(3) Arab board students (3)
2. Editorial member of the Journal of the College of Nursing
3. Consultant member of the Clinical Biochemistry Committee/Ministry of Health
4. Member of the Medical Biochemistry Branch Board \ Tikrit Medicine \ formerly
5. Curriculum books (for students of the College of Nursing

Text here
(1) General biochemistry
(2) Clinical Chemistry

Economic Co-operation and Development (OECD) Standards for Testing and Calibration

Arabic / English / German
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