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العراق كربالء,،مدٌنة كربالء   

 االهتمامات البحثية

 الخالٌب ألجذػٍَ ثأبحب التشزٌح الؼصبً , تقٌٍت البلضتكَ. الؼالج ببألوكضجٍي الوضغىط,

 المؤهالت العلمية

 7666طب وجزاحَ بٍطزٌَ جبهؼت بغذاد .كلٍت الطب البٍطزي سبكبلىرٌى  

  2002دبلىم ػبلً صحت ػبهَ .جبهؼت بغذاد . كلٍت الطب البٍطزي 

  .هبجضتٍز ػلىم طبٍت أصبصٍت . التشزٌح البشزي . الجبهؼت اإلصالهٍت الؼبلوٍت الوبلٍزٌت

 2006هبلٍزٌب 

 العلمية.البرامج التدريبية(المشاركة )الندوات . المؤتمرات . الدورات 
 

، (I.M.R) معهد البحوث الطبٌة
 مالٌزٌا 

 دورة تدرٌبٌة أساسٌةوحدة المجهر اإللكترونً، 

 .PCR + rt PCRتقنٌه ال ابندروف ) فرع مالٌزٌا ( شركة

 مهارات الكمبٌوتر   IC3ماٌكروسوفت اوفس +

 هتقنٌة عزل الخالٌا الجذعٌ جامعة المالٌا فً مالٌزٌا 

  ألمختبري اإلخصابدوره  الجامعة العالمٌة المالٌزٌة

 . والطرائق البحثٌة  ألحباتً اإلحصاءدورة  الجامعة العالمٌة المالٌزٌة

 كورس اللغة االنكلٌزٌة  الجامعة العالمٌة المالٌزٌة

معهد هوفن التكنلوجً فً 
 الصٌن 

 برنامج تدرٌجً لتقنٌة البلستكة 

 المالٌزٌةكورس اللغة  المالٌزٌةالجامعة العالمٌة 

 جامعة كربالء 
 مؤتمر التعلٌم الطبً 

"المختص التعلٌم الطبً هو قاعدة للحصول على أفضل صحة 
 النظام" كلٌة الطب، جامعة كربالء

 جامعة كربالء 
ندوة تحت عنوان "نقل من التعلٌم التقلٌدي إلى نتائج التعلٌم 

 القائم"

 المشاركة في اللجان

هٌضق بزًبهج دلفً إلٌجبد شزٌك بٍي الجبهؼبث الؼزاقٍت وجبهؼبث  والوولكت  2011 

 



 الوتحذة "

 2015 الجبهؼت الؼبلٍت الوبلٍزٌتكلٍت الطب فً رئٍش هٌظوت طلبت الذراصبث الؼلٍب فً 

-2016 

الجبًب األكبدٌوً فً  هٌظوت طلبت الذراصبث الؼلٍب فً الجبهؼت الؼبلٍت  هضؤل

  الوبلٍزٌت

2015 

-2016 

 المناصب األكاديمية

Jan. 2003 - Nov.2008  تذرٌش هبدة التشزٌح 
هحبضز فً الوؼهذ التقًٌ  

 )قضن صحت الوجتوغ (

July.2006 - Oct.2008 تذرٌش هبدة االحٍبء الوجهزٌت 
هؼٍذ فً كلٍت الزراػت .  

 جبهؼت كزبالء . 

Oct.2008 - 2013 
,  تذرٌش هبدة التشزٌح 

 واألًضجت 

هؼٍذ فً كلٍت الطب . جبهؼت  

 كزبالء .

 هكتبت كلٍت الطب  إدارة 2013_2007
هذٌز الوكتبت فً كلٍت الطب، 

 جبهؼت كزبالء

June 2016 - Now  َتذرٌضً بكلٍت الطب البٍطزي  تذرٌش هبدة االًضج 
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 البحوث 

 هؼذلتًخبع الفئزاى واألراًب. طزٌقت  هي ػزل وتىصٍف الخالٌب الجذػٍت

الوؤلفىى لوٍش حضبم الوٌضً القبًغ، ػلً هٌصىر جبصن، رائذ حوزة هحوذ. هجلت كزبالء الؼلىم 

. الٌبشز: جبهؼت 50-44الصفحبث:  3الؼذد:  ISSN: 70272221Year: 2012 .الصٍذلٍت

 .كزبالء

 

 فً شزائح الذهبؽ البشزي P40 هقبرًت بٍي طزٌقتٍي الجفبف فً البلضتكت البىلٍضتز

أطزوحت الوبجضتٍز الوقذهت لوجلش كلٍت الطب للحصىل ػلى درجَ الوبجضتٍز فً التشزٌح 

 ، هبلٍزٌبIIUMالبشزي ، 
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