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 السيرة الذاتية

 الركابي االستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين

 

 الركابي : ناهي يوسف ياسين عباساالسم الكامل

  1953:  سنة التولد

 : ذكرالجنس

 العربية واالنكليزية تحدثا وقراءة وكتابة اللغات التي يجيدها:

 بريطانيا  1990  كلية طب شفيلد السرطان امراضدكتوراه  الشهادة العلمية:

 1998عام منذ  )بروفيسور( استاذ:  اللقب العلمي

 واالدارية الخبرة العملية

 دائرة صحة النجف 1980ة يمناعامراض اختصاصي  -
 1981 -1980صالح الدين السليمانية ومدرس مساعد جامعة  -
 1985- 1981 اربيل صالح الدينمقرر قسم جامعة  -
 1991-1990 اربيل  مدرس في جامعة صالح الدين -
 1995-1991جامعة تكريت  كلية الطب رئيس قسم االمراضاستاذ مساعد و -

 2004 -1995المركزالعراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية  استاذ وباحث علمي في -

 2014- 2004العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية   زمدير عام المرك -
  .امنذ ثالثين عام في مجال السرطان والوراثة الطبية تدريسي في الجامعات العراقية -
 معاون مستشار الثقافي في السويد. -

 2017- 2015مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية  -

 ومنتجة ةل متميزاعما

المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية  اءاستحدث وانشاقتراح و -
 .الول مرة في العراق

 اول من ادخل تقنية البصمة الوراثية )الدنا( وسعى الى تطبيقها في العراق. -
نخاع العظم لعالج السرطان وعالج االمراض نقل اول من اقترح ادخال تقنية  -

 الوراثية.
اول من ادخل تقنية فحص الكروموسومات بطريقة التحزيم والتي تشكل فحص  -

 مركز الرائد فيها في العراق.مهما في السرطان واالمراض الوراثية والزال ال
 اول من ادخل بحوث وتطبيقات العالج الجيني للسرطان واالمراض الوراثية.  -
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انني اول من ادخل بحوث وتطبيقات الخاليا الجذعية لعالج السرطان  -
 واالمراض المستعصية.

 ادخال فحوصات ماقبل الوالدة لغرض الكشف عن العوق الوراثي مبكرا. -
( التي تقسم الخاليا البيضاء وصارت تغطي حاجة PHA)انتاج مادة بديلة  -

 العراق ووفرت الكثير من المبالغ للبلد.
ل تقنية الزرع الخلوي وتطوير خاليا سرطانية خارج الجسم واصبح اادخ -

 العراق االن اول بلد في الشرق االوسط ينتج خطوط خاليا سرطانية.
واالمراض الوراثية وادخال انشاء مدرسة جديدة وواضحة في بحوث السرطان  -

 تقنيات جديدة تخدم المواطنين لم تكن موجودة في العراق.
 ممتحن خارجي لطلبة الدراسات العليا في الجامعات الغربية. -
 االستاذ االول على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
 اصبحت عضو اتحاد اوكسفورد لالكاديمين 2015في عام  -
د ضد السرطان وهو انجاز عراقي بحت سيتم تطوير واكتشاف عالج جدي -

 تطبيقه على المرضى في االسابيع القادمة.
 خبيرفحص الكروموسومات في السرطان واالمراض الوراثية -
 .ادخلت المركز للتصنيف واالعتمادية الدولية الول مرة في العراق -

 

 

 الحاصل عليها المتميزة االلقاب

    1992االستاذ االول على الكلية 

  2010 المستنصريةاالستاذ االول على الجامعة 

 2010   عام التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ االول على وزارة 

 

 عالقاته مع الجهات العلمية المحلية والعالمية

 عضو هيئة تحرير مجالت علمية في العديد من المؤسسات العلمية في العراق -1
 عضو مجلس السرطان االعلى في وزارة الصحة -2
 عضو لجنة االمان الحيوي في وزارة البيئة -3
 عضو مجلس ادارة مركز بحوث التقانات الحيوية -4
 عضو مرشح للمجمع العلمي العراقي -5
 ر جمعية السرطان العراقيةسكرتي -6
 عضو هيئة البحث العلمي العراقية -7
 استشاري وباحث في المؤسسة العربية للعلوم والتطنولوجيا  -8
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 والطفولةعضو المجلس العربي للتنمية  -9
 عضو لجنة االمان الحيوي العربية -10
 ث العلمي العربيةحعضو اتحاد مجالس الب -11
 في العراق عضو اللجنة الرئيسية للسيطرة على شلل االطفال -21

 

 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا

 طالب دكتوراه  89و   طالب ماجستير  76اشرف على 

 

 

  ختراعآت االءبرا

 وهناك اثنان قادمة 10

 

 علميةجوائز 

 التي حصلت عليها الجوائز الوطنية-1

 2014-2006في يوم العلم لالعوام من  جوائز لالبداع العلمي عشرةلدي  -1

في وزارة التعليم العاتلي  جائزة االبداع واالبتكار العلمي االولى لالختصاصات الطبية -2

 .في يوم العلم (2014-2010) من  سنواتالربع والبحث العلمي 

  2011 في  للشباب السيادة مهرجان االولى في جائزةال -3

 2012في   يادة للشبابسالجائزة االولى مهرجان ال -4

 2013الجائزة االولى في مهرجان يوم السيادة في  -5

 2013جائزة االبداع الطبي يوم العلم  -6

 2014جائزة االبداع الطبي يوم العلم  -7

 2014، 2013 لالعوام  جائزة النشر خارج العراق بمجالت علمية معروفة -8

 2014، 2013 لالعوام فين عالميا في يوم العلموجائزة العلماء المعر -9

 2013عام  وسام التميز العلمي في يوم العلم  -10

 (2017-2009بحثي لالعوام) جائزة افضل مركز -11

 الحاصل عليها دوليةالجوائز ال-2
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 جوائز دولية من بريطانيا ، فرنسا ،المانيا وامريكا 8لديه 

 

 :المنشورة العلمية الرصينة البحوث 

 ذات معامل تأثير في مجالت عالمية ووطنية رصينة منشور علميا بحث  266 لدي  

 :الكتب المؤلفة او االعداد

 كتب   7 لدي  

 

 الجمعيات العلمية

 عضو هيئة البحث العلمي العراقية

 عضو مرشح للمجمع العلمي العراقي

 عضو لجنة االمان الحيوي العربية

 لجنة االمان الحيوي العراقيةعضو 

 سكرتير جمعية االورام العراقية

 عضو مجلس السرطان االعلى في العراق

 استشاري في لجنة التباين الوراثي

 عضو جمعية البايولوجين العراقية

  البريطانية الوراثة الخلويةعضو جمعية 

 عضو اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

 والطفولةعضو المجلس العربي للتنمية 

 

 ةالمجالت العلمي

 رئيس تحرير المجلة العراقية للسرطان

 رئيس تحرير المجلة العراقية للوراثة

 عضو الهيئة االدارية لمجلة التقانة االحيائية
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 عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة االنبار

 عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة واسط

 

 الندوات والمؤتمرات

 ندوة للمركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية 76رئيس 

 ندوة داخل العراق  79المساهمة في 

 عمل خارج العراق اتورش 6 المساهمة في وحضور 

 مؤتمر علمي خارج العراق 67حضور ومساهمة في 

 مؤتمر علمي داخل العراق 86حضور ومساهمة في 

 

 عضوية لجان

 ولحد االن 2005لالعوام  وزارية لجنة 27عضو في 

 رئيس اللجنة الفرعية للمجالت العلمية في الجامعة المستنصرية

 عضو لجنة التنسيق مع الوزارات في البحث العلمي

 

 استشاري في جهة مستفيدة 

 استشارات علمية في الجامعات العراقية

 استشاري في وزارة التربية

 استشاري في وزارة البيئة

 التقييس والسيطرة النوعيةاستشاري في جهاز 

 

 الشكر والتقدير

 وزير فما فوقمن كتاب شكر وتقدير  64

 رئيس جامعة  من كتاب شكر وتقدير  49
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 عميد كلية او مدير عاممن كتاب شكر وتقدير   96

 كتاب شكر وتقدير من جهات اخرى  47

 شكر وتقدير من جهات علمية خارج العراق 2

 

 شهادات تقديرية

 شهادة تقديرية 134

 

 منشورةعامة مقاالت 

حول ابحث العلمي والتعليم العالي  مقالة منشورة في الصحف والمجالت المحلية والعالمية 221
 والجوانب الصحية


