
 

  

 CURRICULUM VITAEالسٍسة الراتٍت 

 

 االسم الثالثي واللمب 
 

Full Name  

 اللمــــــب العلــــمي  
 

 الجامعــــــــــــــــة   
 

  الكليـــــــــــــــــــة

 المســــــــــــــــــــم
 

  الرسمي البريد األلكتروني

 

 Qualification and certification الوؤهــــــــالث والسٍسة العلوٍت 
 Zoology General specialization علم الحيوان االختصاص العام

 Biochemistry and حيوان فسلجةوكيمياء حياتية  االختصاص الدليك
Animal Physiology 

Specific specialization 

 Country University Date Certificate البلد الجامعة تاريخها الشهادة

 .Iraq  Thi-qar 2001 B.Sc العراق ذي قار  1002 لوريوسبك

 .Iraq  Thi-Qar 2007 M.Sc العراق  ذي قار 1002 ماجستير

 .Russia Muscow  2014 Ph.D روسيا  موسكو 1023 دكتوراه

 /اخرى
 ماجستير 

 Russia Tambov 2013 Others روسيا  تامبوف 1022

 

 Postgraduate Supervision  اإلشساف على الدزاساث العلٍا
 اسم الطالب

Student Name 

 الجامعة/ الكلية / المسم
Univ./Coll./Dept. 

 الشهاده

Degree 

 السنه

Date 
 2017 ماجستير علوم الحياة صفاء عبد الوهاب

 2018 ماجستير علوم الحياة جبار حامد فزع

 2019 ماجستير علوم الحياة شيماء عبد الحسن

 2019 دكتوراه علوم الحياة احمد عايد 

 2019 دكتوراه علوم الحياة حوراء حمزة عباس

 

 

 

 : الوعلوهاث العاهت

Mohannad Abdulrazzaq gati alnassery 

Assist prof. 

Science 

Biology 

 مهند عبد الرزاق كاطع الناصري

Dr.mohannad.razzaq_bio@sci.utq.edu

.iq 

  ه

 ذي لار

 وشازة التعلٍن العالً والبحج العلوً

 / كلٍت العلوم ذي قازجاهعت     

 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
University of Thi-Qar/ College of Science 

 

 العلوم

Thi-Qar 

 استاذ مساعد 

 علوم حياة

  



 

  Teaching نشاط التدزٌس

 Undergraduate Studies دراسات اولية 

   .Course name Course code اسم الممرر رمز الممرر

  المرحلة الثالثة/ الفصل االول  علم االمراض 

الفصل الثانيالمرحلة الثالثة/  علم الدم    

    

    

    

 Postgraduate Studiesدراسات عليا  

 Course name الموضوع

General pathology ماجستير/ الفصل االول 

Advance hematology ثاني ال الفصل/ ماجستير  

Advance pathophysiology الثاني الفصل/ دكتوراه  

  

 

 Book publicationالكتب الوؤلفت
  country Year  Book Title البلد  سنة النشر  اسم الكتاب 

    

    

    

 

  Articles / Patents وبساءة األختساعالبحوث الونشوزة
Article & Patents details No. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АКОНИТАТГИДРАТАЗНОЙ ФЕРМЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ В ОРГАНАХ КРЫС В УСЛОВИЯХ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА 

1 

Индукция дополнительных изоформ малатдегидрогеназы и аконитатгидратазы в 

печени крыс в условиях аллоксанового диабета 

2 

Изучение влияния мясных полуфабрикатов, изготовленных с добавлением воды 
с пониженным содержанием дейтерия, на показатели лабораторных животных с 
моделью аллоксанового диабета 

3 

effect of oral contraceptive on thyroid hormones and lipid profile of male rates 
mohaand abdulrazzaq Gati 

4 



 

Comprehensive analysis of the end-organ lesion in hypertensive patients 5 

cardiac electrophysiological properties and chronic forms of atrial 

fibrillation 
6 

Ионообменная хроматография–необходимый этап для разделения 
изоферментов глиоксилатного цикла 

7 

Аль Дайни Саба Хади, МЮ Сыромятников, Гати Моханнад Абдулраззак Гати, АТ 
Епринцев 

8 

Dexamethasone intake for different periods related to Blood Sugar rate in Diabetes 
Mellitus type 2 Patients in Thi-qar province/Iraq 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


