
 المعلومات الشخصية 

  لينا محمد زكي يوسف االسم الثالثي

  lina.m.zeki@stu.edu.iq البريد االلكتروني 

 ماجستير علوم الحياة الشهادة

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 بايولوجي االختصاص العام

 بايولوجي االختصاص الدقيق

 الفسلجة ,ابحاث السرطان ,الكيمياء السريرية البحثية االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمية 

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

 Study the correlation among some 2014 الماجستير

risk factors of heart disease in 

patients with metabolic syndrome in 

Kerbala Province 

 

 العراق كربالء

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 دورة طرائق تدريس

 

دورة سالمة اللغة 

 العربية

 

الصحة والسالمة 

 المختبرية

معايير وضع االسئلة 

 االمتحانية 

تقنيات البايولوجي 

 متقدم الجزيئي

 تقنيا مختبرية

 

مركز تطوير المالكات 

 بغداد/

 

 المعهد التقني العمارة

 

 المعهد التقني العمارة

 

 المعهد التقني العمارة

 

 المعهد التقني العمارة

 

 المعهد التقني العمارة

 

 يوم 14

 

 

 خمسة ايام

 

 خمسة ايام

 

 خمسة ايام

 

 خمسة ايام

 

 خمسة ايام

 

6/9/2015 

 

6/8/2017 

 

30/4/2017 

 

 

18/2/2018 

 

11/11/2019 

24/6/2019 
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 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

 نشر بحث

  BMIدراسة مستوى فقر الدم وعالقته مع 

)مؤشر كتلة الجسم( بين طالب المدارس 

 االبتدائية في محافظة ميسان 

 

 2016ة ميسان للدراسات االكاديمية/مجل

  دراسة 

في  ل مرض سرطان الثدي دراسة مسحية حو

 محافظة ميسان

 

 2017دراسة مقدمة لدائرة صحة ميسان/مركز االورام 

 نشر بحث 

دراسة مستوى حامض اليوريك وعالقته مع 

 مرض ضغط الدم

 

 2019مجلة ميسان للدراسات االكاديمية/

 

دورة كفاءة قيادة 

 الحاسوب

مركز الحاسبة 

 جامعة ميسان االلكترونية/

 24/4/2019 اسبوع

دورة كفاءة اللغة 

 االنكليزية

مركز الحاسبة 

 االلكترونية/جامعة ميسان 

 24/4/2019 اسبوع

اساسيات في التحليالت 

 المرضية

 26/3/2019 اريعة ايام المعهد التقني

 المناصب االدارية 

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 الى االن مستمر 12/11/2018 مقرر قسم التحليالت المرضية 

   

   

   

   



 بحث 

Study the correlation between 

chronic kidney failure and thyroid 

gland disorder in Iraqi population 

 

 

 2019فيد النشر 

  

  

  

  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط

  اصفهان كربالء للتعليم الطبي المشاركة بمؤتمر

 ببحث 

Risk of Vitamin D Deficiency in 

Diabetes Mellitus and Hypertension 

 

 

 اصفهان /ايران  2013/    

 المشاركة بالمؤتمر الدولي للكيمياء 
25-hydoxychacalceferol correlation with 

metabolic syndrome 

 كلية العلوم /جامعة البصرة/  2014

 المشاركة ببحث/ بالمؤنمر العلمي لبحوث التخرج 
 ندوة فقر الدم وهشاشة العظام 

 المعهد التقني/العمارة 2019// 2017// 2018

 

 المعهد التقني/العمارة 2019/ 2/ 25

 
 المعهد التقني/العمارة/  2015 ندوة عن فايروس االيبوال 

 ندوة عن القدم السكرية
 

 التقني/العمارةا/لمعهد  2016

 للسنة الدراسية  ة الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة  تاريخال العنوان

 المعهد التقني العمارة 11/6/2017 شكر وتقدير 

 

العمل في اللجنة المشرفة على 

 2016/2017البحوث الطالبية 

 العمارةالمعهد التقني  9/5/2018 شكر وتقدير 

 

الجهود المبذولة لإلشراف على 

 البحوث

 المعهد التقني العمارة 14/9/2019 شكر وتقدير 

 

لجنة ادخال بيانات الطلبة المعهد 

 2017/2018لألعوام  

2018/2019 

    

    

 الخبرات التدريسية 

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
 الثانية  الفسلجة 



 االولى  االحياء المجهرية 

 االولى الكيمياء  

 الثانية  الكيمياء السريرية

 

 االشراف على الدراسات العليا 
 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب

    

    

    

 

 
    Name : 

 Lina Mohammed Zeki  

 

College / Institute : 

Technical institute of 

Amara 

 Department : Technical 

medical lab 

 Position : Amara 

 Degree : Master 

 

 Other Affiliations : 

 E-mail : : 

lina.m.zeki@stu.edu.iq  

 

Education 

Master /2014 

Study the correlation among some risk factors of heart disease in patients with 
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metabolic syndrome in Kerbala Province 

 

 

 

 

Teaching Activities 

Physiology 

 

Microbiology 

 

Chemistry 

 

Clinical Chemistry 

Membership of Scientific Communities 

 Working in the committee supervising student research 2016/2017 

 

 

 

 

Scholarly and professional Academic Activities and 



 

 

 

Service 

Study of anemia level and its relationship with BMI (body mass index) among 

primary school students in Maysan province/2016 

Publish a search 

Study of uric acid level and its relationship with blood pressure disease/2019 

a study 

Breast Cancer Survey in Maysan Province 

A study presented to Maysan Health Department / Oncology Center 2017 

Study the correlation between chronic kidney failure and thyroid gland 

disorder in Iraqi population/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduate Supervision 

 

Participation in Scientific Conferences and 

aSymposi 

Type of Participation Organizer Title  

Risk of Vitamin D 

Deficiency in Diabetes 

Mellitus and Hypertension 

 

Isfahan / Iran Participation in Isfahan 

Karbala Medical Education 

Conference 

  
25-hydoxychacalceferol 

correlation with metabolic 
syndrome 

2014 College 

of Science / 

University of 

Basra 

 

Participation in the 
International Conference on 

Chemistry 
 
 

Symposium of anemia and 
osteoporosis 

Technical 

Institute / 

Amara/2019 

Scientific Symposium 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

 Working in the committee 

supervising student research 

2016/2017 

11/6/2017 Acknowledgment 

Efforts to supervise research 

 

9/5/2018 Acknowledgment 

   

   

   

   

   

   

   

Publications 

 

 

 

 

 



 

Committee to enter students data 

Institute for the years 2017/2018 

 

14/9/2019 Acknowledgment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


