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 سيزة الذاتيتال
 

 

 المعلىماث الشخصيت

 االصى يٍرخاٌ يرواٌ يحًذ

 تارٌخ انًٍالد 1341340.40

 انًرتثح انعهًٍح يذرس

 جهح انعًم جايعح انًىصم-كهٍح انصٍذنح

 انتخصص ادوٌح-صٍذنح

merkhanmarwan@yahoo.com ًَانثرٌذ االنكترو 

 

 المؤهالث العلميت

 

 جهاث العمل والخبزاث الىظيفيت

 انىضٍفح جهح انعًم انفترج  انزيٍُح

 صٍذالًَ يتذرب نتعهًًٍيضتشفى انضالو ا صُحواحذج

 يعٍذ جايعح انًىصم-كهٍح انصٍذنح صُح واحذج

 طانة ياجضتٍر جايعح انًىصم-كهٍح انطة صُتاٌ

 يذرس يضاعذ جايعح انًىصم-كهٍح انصٍذنح صُتاٌ

 طانة دكتىراِ جايعح كٍم ارتع صُىاخ

 يذرس جايعح انًىصم-كهٍح انصٍذنح صتح اشهر

 

 

 اللجان والمناصب

 خ نهجُحا يٍ نغاٌح

 0 نجُح انًشترٌاخ 1041541101 2140141101

 1 يمرر فرع االدوٌح 1040041100 1040041102

 2 نجُح ايتحاٍَح 1141341104 يضتًر

 3 تضىٌك انُتاجاخ انعهًٍح 1041441104 يضتًر

    

    

    

    

    

 

 

 المؤتمزاث العلميت

 خ اصى انًؤتًر انتارٌخ

1104 Stem cells in regenerative medicine  0 

1104 The Tissue and Cell Engineering society   1 

1103 Hypoxia meeting  2 

1103-

1102 

Mercia stem cell annual meeting   

   

   

   

 انذرجح جصُح انتخر انجهح انًاَحح انتخصص

 انذكتىراِ 1104 جايعح كٍم انًًهكح انًتحذج ادوٌح

 انًاجضتٍر 1101 جايعح انًىصم-كهٍح انطة انعراق ادوٌح

 انثكانىرٌىس 1113 جايعح انًىصم-كهٍح انصٍذنح انعراق صٍذنح
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 المهام التدريسيت للدراساث االوليت

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    االشزاف على الدراساث العليا  

 

 

 

 

 

 خ اصى انًادج انًرحهح انذراصٍح انكتاب انًُهجً انًعتًذ

 0 انتشرٌح واالَضجح االول عًهً يٍ انمضى كراصح

 1 انعمالٍر انثاًَ وانثانث كراصح عًهً يٍ انمضى

 2 انفضهجح انثاًَ كراصح عًهً يٍ انمضى

 3 االدوٌح انثانث و انراتع كراصح عًهً يٍ انمضى وكتاب نثُكىخ

 5 انعايح انضًىو انراتع كراصح عًهً يٍ انمضى

 6 تذرٌة صرٌري انخايش كراصح عًهً يٍ انمضى

    

    

 اصى انطانة َىع انذراصح عُىاٌ انرصانح اواالطروحح

The effect of serum free –MSCs 
conditioned media on Jurkat cell 
viability and proliferation 

 يرٌى لثاًَ تحث ياجضتٍر

Characterisation of the 
mechanism of mesenchymal 
stem cell-driving 
immunomodulation 

 صارٌكا ترًًٌ يشروع تخرج تكانىرٌىس

Role of hMSCs secretome in 
modulation of hemoxygenase-
1/carbon monoxide anti-
inflammatory pathway 

 جىرداٌ هٍك يشروع تخرج تكانىرٌىس

MSCs secretome modulate 
antigen presentation markers in 
oxygen dependent manner  

 حهًٍح صذٌمً يشروع تخرج تكانىرٌىس

Role of hMSCs secretome in 
modulation of inflammatory lung 
diseases  

 صهًاٌ اتراهٍى ٌحٍى يشروع تحث تذرٌة صٍفً

Role of hMSCs secretome in 
modulation of inflammatory lung 
diseases  

 عثذهللا صعذ االحًري يشروع تحث تذرٌة صٍفً

   


