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 ))التشخيص  الجزيئي  لمفايروسات  بتقنية  تفاعل  البممرة  المتسمسل (( عنوان الرسالة
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ن

  -:البحوث المنشورة 
 

نشور في المجالت العممية سكوبص بعنوان البحث االول م  

 INVESTIGATION OF THE INHERITED MUTATIONS RELATED TO 

INVERSION PROCESS OF INTRON 22 IN A SAMPLE OF IRAQI PATIENTS 

WITH HEMOPHILIA A, Pak. J. Biotechnol. Vol. 14 (4) 817-821 (2017) ISSN 

Print: 1812-1837 www.pjbt.org 

 

 بحث الثاني منشور في المجالت العممية سكوبص بعنوان ال

NOVEL MUTATIONS RELATED WITH VON WILLEBRAND DISEASE IN 

IRAQI PATIENTS, journal of global pharma technology, ISSN: 0975-8542 

 

 داد  البحث الثالث  منشور في العراق مجمة التقنيات االحيائية في معهد الهندسة الوراثية بغ

GENETIC ANALYSIS  OF  COAGULATION  FACTOR  IX    (FIX) GENE  IN 

 SAMPLE  OF  IRAQI  PATIENTS   WITH HEMOPHILIA B 
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 -االشراف :
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13-12  /1  /1012  
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