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 :  السيــرة الذاتيــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 حامد جدوع عباس  االســــــم :

 

       / العراق  2112- 26- 62 تاريخ الميالد :

 

 كيمياء حياتية سريرية  التخصص :

  

 / دكتواره كيمياء سريرية درس / م  الدرجة العلمية :

 

فرع  / و تدريسي في كلية مزايا الجامعة رة/ دائرة صحة البص وزارة الصحة عنوان العمـــــل :

 المرضية التيالتحل

 

   11726714471 الهاتف النقال :

 

  hamedjadoa@yahoo.com  البريد االليكتروني :

 

 :ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المؤهالت العلمي أوالا 

 

 التاريخ الجامعة / الكلية الدرجة العلمية

 علوم كيمياء بكالوريوس
 ) الثامن على الدفعة(

 بصرةال/كلية العلوم
 وفق األمر الجامعي المرقم

 62/2/2111  في  7241

 البصرة/كلية الطب الماجستير
 وفق األمر الجامعي المرقم

 62/21/6121في  62747

 كوفةال/كلية الطب الدكتوراه
 وفق األمر الجامعي المرقم

 1/1/6122في  26117
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  :ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثانياا : التدرج الوظيف

 
 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 6121-6111 البصرة /كلية الطب  ماجستير دراسات عليا طالب 2

 6 
كيمياء حياتية  اختصاصماجستير

 سريرية
 6126-6121 مستشفى الفيحاء العام

 6122-6126 كوفةكلية الطب / ال دكتوراهطالب دراسات عليا  1

4 
اختصاص كيمياء حياتية دكتوراه 

 يريةسر
 صحة البصرةائرة د

 
 ولحد االن -6122

7 
اختصاص دكتوراه / مدرس 

 يريةكيمياء حياتية سر

/  تدريسي في كلية مزايا الجامعة

 فرع التحليالت المرضية
 

 ولحد االن -6122

 
  ــــــــــــــــــــــــــــي:التدريس الجامعثالثاا:

 

 إلى –الفترة من  الجهة التدريس ت

2 
 

 دورة المختبرات للصيادلة والعلوم
 )المدة سنة(

 ولحد االن - 6121 وزارة الصحة

6 
 وورش والتطورية دورات المختبريةال

 العمل

 
 صحة البصرة دائرة

 
 ولحد االن - 6121

1 
اختصاص كيمياء دكتوراه / مدرس 

 يريةحياتية سر

تدريسي في كلية مزايا 
فرع التحليالت /  الجامعة

 المرضية
 

 ولحد االن -6122

 
 :والرسائل  االطاريح  :رابعا 

 

 شهادةال اسم األطروحة أو الرسالة ت
الكلية/ 
 الجامعة

 الســـنة

2 
Changes of Serum bile acids in liver 

diseases 
 ماجستير

كلية الطب  
 البصرة

6111-6121 

6 

The association of Cytochrome P450 

(CYP1A1 and CYP17) and Methylene 
tetrahydrofolate Reductase Gene 

Polymorphisms with Breast Carcinoma 

 دكتوراه
كلية الطب  

 كوفةال
6126-6126 
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 ات :المؤتمر ساا :خام

 
 

 المكان  السنــــة العنوان ت

2 
 المؤتمر االسترالي:

 اطروحتك في ثالث دقائق لطلبة الدكتوراه
 عراقال الكوفةجامعة   6122

 دولة مصر 6122 المؤتمر الدولي للواثة والبيئة  6

1 
لوم الطبية عالدولي لل الدوليكربالء المؤتمر

 االساسية
 لعراقادولة  6122

 

 
 :البـــــــــــــــــــــــــــحوث المنشــــــــــــورةاا : سادس

 

 الســـنة محل النشر اسم البحث ت

1 
 نباتالفعالية التضادية للسوالسودين المعزول من 

  (Solanum Nigrum ضد العزالت  الجرثومية )
 زولة من الجروح المع

 Basrah Journal

 Of  Veterinary 

Research 

2010 
 

2 Changes of Serum bile acids in liver diseases 

The Medical 

Journal Of Basrah 

University 

2010 
 

3 

Association  of Methelene tetra hydro folate 

Reductase Gene Polymorphism  

 (C677T rs1801133 AND A1298C rs1801131) 

with  Breast Cancer in  Iraqi  Patients  

International 

Journal of Research 

in Applied Natural, 

and Social Sciences  

2016 
 

4 

Association of Estrogen-metabolizing Gene 

polymorphisms CYP 1A1 MspI (rs 4646903) 

and CYP 17 (rs 11191548) with breast 

cancer in Iraqi patients 

Journal of 

Chemical, Biological 

and Physical 

Sciences  

2016 
 

5 

Association of adiponectin levels in Iraqi 

patients with type 2 diabetic patients and 

Prediction of cardiovascular complications  

 

International 

Journal of Diabetes 

& Research 

(TJPRC:IJDR)  

6122 

 

2 

Study of Adiponectin and Lipid Profile 

Levels in Normotensive and Hypertensive 

Type 2 Diabetic Patients 

Donnish Journal of 

Medicine and 

Medical Sciences 

6122 
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 :رـــــــــــــــــــــــــــوشهادات التقديــــــــــر كتب الشك : تاسعاا 

 

 ت
 كتاب الشكر أو شهادة

 التقدير
 الســـنة الجهة المانحة

 ASRA ZENECA 2004شركة  شهادة تقديرية 2

 6121 رة صحة البصرةردائ  عاملسيد مديرا شهادة تقديرية 6

 6121 مستشفى الفيحاء العامالسيد مدير  شكر وتقدير 1

 6126 السيد مدير مستشفى الفيحاء العام شكر وتقدير 4

 6122 السيد رئيس جامعة الكوفة شهادة تقديرية 7

 6122 وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلميالسيد  شهادة تقديرية 2

 


