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 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 ابراهيم هادي محمد لفتة الربيعي االسم الرابعي واللقب 

 1977-5-26 اتريخ التولد 

 متزوج احلالة االجتماعية 

 Dr.ibraheemhadee.gmail.com الربيد اإللكرتون 

 07700605812 يل  املواب رقم  

 

 المؤهالت العلمية  2

 دكتوراه  التحصيل العلمي 

 استاذ الدرجة العلمية 

 علوم الحياه القسم العلمي

 رئيس القسم العنوان الوظيفي 

 

 الشهادات 3

االختصاص   الشهادة 
 العام 

االختصاص  
 التخرج سنة  الكلية  اجلامعة  الدقيق 

 1999 ابن الهيثم بغداد لحياهم اعلو علوم الحياه البكالوريوس 

 2001 ابن الثيثم بغداد وراثة علوم الحياه املاجستي 

 2009 العلوم بغداد وراثة الحياه معلو الدكتوراه 

 

 العلمية  األلقاب 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر (  اللقب العلمي 
 2002-5-9-294 مساعد مدرس 

 2010-5 -20–  64 مدرس 
 2013-2-2-234 أستاذ مساعد 

 2018-10-15-14761 أستاذ
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6 
احل المواد والمر

التي   الدراسية

 يدرسها 

 املادة الدراسية  املرحلة 
 ةراثة  الثالثة 

 اخللية  الثالثة  
  
  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة 

 النشر اتريخ  اجمللة  عنوان البحث أو الدراسة 
  الكبد السرطانية   في خاليا Tribbulus terrestrisالحسك  نبات تأثير مستخلصات 

)22Line ( HHepatic Cell   والموت الخلوي المبرمجApoptosis 

 

 

 2010 علوم دايىل  

المائي والقلويدي    Convolvulus Scammoniaتأثير مستخلصات نبات السقومانيا   

 H22  Cellالخام في النبيبات الدقيقة لخاليا السرطانية  

 

 

 2011 علوم دايىل  

الكبد    في خاليا Calvatia craniiformis فطر لل   المائية والكحولية مستخلصات ال تأثير 

 والموت الخلوي المبرمج h22(hepatic cell line) السرطانية  

 

 

 2012 علوم بنات 

   
 

8 
ؤتمرات والندوات  الم

وورش العمل  

 المشارك فيها 

 التاريخ  مكان انعقادها / ورشة العمل  املؤمتر / الندوةاسم 
 2010 م كلية العلو  مومتر كلية العلوم دايىل 

 2012 بغداد  كلية العلوم بغداد 
   
   

 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح 

 العنوان  شهادة ال
 senorazobumدراسة وراثية كيموحيوية حول بكرتاي  املاجستي 

دؤاسة اتثي القلويدات املستخلصة من نبات املديد على اخلالاي   الدكتوراه 
 السرطانية  
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 الدورات 9

 التاريخ  مكان انعقادها اسم الدورة 
 2017 كلية العلوم   GLPدورة  

   
   
   

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية  

 والعلمية 

 إىل  -من  املنصب اإلداري / العلمي 
 لغاية    2018 رءيس قسم علوم احلياه 

  
 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية  

والتقديرية الحاصل 

 عليها

  
 2012براءة اخرتاع   
 2016براءة اخرتاع 
 2017براءة اخرتاع   
 2019براءة اخرتاع 

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح 

  
  
  
  
  

 

 التاريخ  رقم األمر  اب الشكر اجلهة املاحنة لكتكتب الشكر والتكريم   13
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 2016 14300 رئيس جامعة   الحاصل عليها
 2017 433 عميد كلية  
 2015 832 عميد كلية 

 


