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 ة كربالءجامع -: اسم الجامعة المانحة لشهادة الماجستير 
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ي قام بتدريسها 
وسات والفطريات الطبية –المناعة   -: المواد التر يةاالجهزة المخ – الطبية  الطفيليات  - الفير   تير

ي عمل فيها من واىل 
( جامعة كربالء / كلية العلوم الطبية التطبيقية  : االماكن التر ي ي قسم التحليالت المرضية  ) محاض  خارجر

 
ف

ات الطبية من .......... 2018لغاية  2012من والقسم الصحة البيئية  ي قسم تقنيات المختير
 
ي كلية الصفوة الجامعة ف

 
تدريسية ف

 لغاية االن.  2017

ي شغلها 
ات الطبية / كلية الصفوة الجامعة  -: المناصب االدارية التر ي قسم تقنيات المختير

 
ي اللجنة االمتحانية ف

 
عضوا ف

 2021 -2020و 2020-2019لللعام الدراسي 

ي المناقشات العل
 
/ دكتوراه...................................................................... عدد المشاركة ف  مية ماجستير

ها  ي قام بنشر
  -: عدد البحوث التر

بحث مستل منشور بعنوان " تشخيص الفطريات والخمائر المعزولة من المرض  المعتلير  مناعيا بالطرق الكيموحيوية  (1
ي مجلة الباهر للعلوم

 
  .2016الطبيعية والهندسية  والجزيئية" ف

 Assessment of some immunological aspects in immunodeficiency" بحث مستل منشور بعنوان (2
patients with bacteria skin infection"  I.J.A.R.4(10):2016 

ي  "Assessment of some hematological parameter in people with hair loss" بحث منشور بعنوان (3
 
ف

 Indian Journal of Public Health Research and Development August المجلة ضمن تصنيف سكوبس
2019, Vol.10, No. 8 . 

 Prevalence and association of H. pylori infection with gastritis and its"   بحث  منشور بعنوان (4
age and sex distribution in a population of Karbala" ي  المجلة ضمن تصن       يف س كوبس
 
 Drug ف

invention today  ي سنة
 
  .2019ف

 

 

 صورة الشخصية ال
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ي المجلة  ضمن تصنيف سكوبس (5

 
ي مؤتمر كلية  AIP Conference Proceedings بحث مقبول للنشر ف

 
بعد القائة ف

بية للعلوم ا  Study of Some Physiological and“ والذي كان بعنوان 2021/ 4/ 6لرصفة / جامعة كربالء بتاري    خ الير
Biochemical  Parameters in Patients With Chronic Renal Failure in Karbala”  

ي المجلة (6
 
 ضمن تصنيف سكوبس بعنوان  International journal of Aquatic Science بحث مقبول للنشر ف

Determination of The Level of Vitamin D and White Blood Cell Count in Patients with 
Eczema 

 

 -اي امور اخرى : 

 : والنشاطات الدورات التدريبية

  2019اجتياز دورة تقنيات وطرائق التدريس واختبار الصالحية بنجاح في جامعة كربالء. 

 في  1094نحو االرتقاء المجتمعي في كلية الصفوة الجامعة وفقا لألمر اإلداري  محاضر في الدورة التدريبة تحت عنوان معا

6/5/2019 

  (المناعي في جسم االنسان لتثبيط الجهازاالدوية والعالجات المسببة )محاضر في الدورة التدريبية تحت عنوان                                   

 .كلية الصفوة الجامعة في 17/12/2018/م في 1140لألمر اإلداري  وفقا

  بنجاح. 2019-2018التي اقامتها كلية الصفوة الجامعة للعام  كفاءة الحاسوباجتياز دورة 

  اجتياز دورة التدريبة حولprimer design & DNA sequencing  .في كلية الصفوة الجامعة بنجاح 

  اجتياز دورة فchemical security program(CSP)    2019بابل للتنمية البشرية في النجف االشرف من مؤسسة عشار 

  2021-2020و   2020-2019اجتياز عدد من الدورات وورش العمل عبر المنصات االلكترونية لسنة. 

  2021-2020و 2020-2019عضوا في اللجنة االمتحانية لقسم تقنيات المختبرات الطبية لسنوات . 

  لقسم تقنيات المختبرات الطبية.االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة 

 ال زيارة األطف–منها ) حملة التبرع بالدم  االشراف على بعض االعمال التطوعية مع طالب قسم تقنيات المختبرات الطبية

بعض االعمال التطوعية مع الطالب لتطوير وادامة المختبرات  -المرضى المصابين في السرطان في مدينة االمام الحسين الطبية

 لكلية(في ا

 

 :الشهادات التقديرية وشهادات المشاركة في المؤتمرات وورش العمل 
 .شهادات تقديرية لألوائل من كل من رئاسة الوزراء واتحاد العام لطلبة العراق وجامعة كربالء 

 الء في كلية العلوم / جامعة كرب ث في مؤتمر الدراسات العلياشهادة تقديريه للحصول على المرتبة األولى مع جائزة أللقاء بح 

 حاصلة على عدد من شهادات المشاركة لحضور عدد من المؤتمرات داخل العراق 

  2021-2020و  2020-2019شهادات مشاركة في عدد من الدورات وورش العمل عبر المنصات االلكترونية لسنة 

 ي الكلية.كتب شكر وتقدير من كلية الصفوة الجامعة تثمينا للجهود المبذولة ف 

 

                                                                                                                                                                                   

 لتوقي         عا


