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العراق ، كربالء 10665 ، كربالء ، كربالء جامعة ، األسنان طب كلية ، والفكين والوجه الفم جراحة قسم  

 المؤهالت االكاديمية

متوسط الجرة تاريخ التخرج درجة الجامعة  
  بيطرية وجراحة طب بكالوريوس بغداد جامعة
  العامة الصحة دبلوم العليا بغداد جامعة

ماليزيا الدولية اإلسالمية الجامعة  (IIUM) ، ( / تشريح) األساسية الطبية العلوم في ماجستير ماليزيا  

 الخبرات

 التشريح محاضر 3002 - 3002 العراق المجتمع قسم - التقني كربالء معهد 

 الدقيقة األحياء علم في معيد 3002 - 3002 العراق. الزراعة كلية - كربالء جامعة 

 3002 - 3002 العراق. الطب كلية - كربالء جامعة 

 األنسجة وعلم التشريح معيد 
 كربالء جامعة 
 3002 العراق. األسنان طب كلية_now التشريح محاضر 

 الجامعية حيان ابن كلية 
 3002 العراق األسنان طب قسم_now العام التشريح محاضر 

 (الحيوي الطب قسم) سةالهند كلية 
 3002 العراق كربالء جامعة_now العام التشريح محاضر 

 البحوث 

 2012 منجز. معدلة طريقة ؛ واألرانب الفئران من المتوسطة اللحمية الجذعية الخاليا وتوصيف عزل 

 2016 البوليستر في التجفيف أساليب من اثنين بين مقارنة P40 plastination البشري الدماغ شرائح في ، 

 االنتهاء ماليزيا ، IIUM ، المقدمة الماجستير أطروحة مشروع

 2017 عينات استخدام تقييم p14 ورقة plastinated التشريح تدريس في البوليستر . 

 2017 بالتوحد المصابين لألطفال الشعر عينة في األساسية والمعادن الثقيلة المعادن تقييم . 

 2017 ورقة العينات إلعداد يةالتقليد الراتنج باستخدام plastinated العملية في تشريح لتدريس 

 2017 بروتوكول على اعتمادا   التوحد طيف اضطراب فحص DAN كربالء مدينة في 

 2108 المصلية للسمية السببية العالقة Toxoplasma gondii العراقيات النساء لدى الضائرة الحمل نتائج مع ، 

 القطط إلى مستندة معضلة

 :العمل وورش والتدريب والمؤتمرات الندوات في المشاركة

 الطبية للبحوث 3000 ماليزيا معهد ، اإللكتروني المجهر وحدة في أساسية تدريبية دورة 
(I.M.R) 

 تقنية ، الوسيطة الجذعية الخاليا عزل PCR باستخدام اإلحصائية األساليب. التقليدية SPSS جامعة 3000 ماليزيا 

 مااليا
 في أساسية تدريبية دورة qPCR و PCR Malaysia 2011 تدريب مركز Eppendorf ASIA PACIFIC، 

Selangor، 

 القياسية الكمبيوتر أساسيات IC3 3000 العراق 



 والخلوية البشرية الجزيئية البيولوجيا 3003 ماليزيا( المختبر في اإلخصاب) الفئران لدى األجنة علم عمل ورشة ، 

IIUM 

 ماليزيا في الدولية اإلسالمية الجامعة 3002 ماليزيا الحيوي االحصاء وعلم البحث منهجية عمل ورشة من شهادة 
(IIUM) 

 3002 ماليزيا األكاديمية اإلنجليزية اللغة دورة (CELPAD) IIUM 

 في تدريبية دورة plastination هوفين داليان معهد 3002 الصين Plastination 

 الطالب تعلم تحسين وحدة 3002 ماليزيا فئة ماليو باهاسا (SLEU) ، IIUM 

 كربالء جامعة الطب كلية 3002 العراق الطبي التعليم مؤتمر في مشاركة شهادة 

 المدنية الهندسة كلية 3002 العراق" المخرجات على القائم التعليم إلى التقليدي التعليم من االنتقال" بعنوان ندوة 
 كربالء جامعة         
 كربالء جامعة التربية كلية 3002 العراق - التوحد طيف اضطراب ندوة 

 

 العراق. كربالء/  الهندية مستشفى 3002 العراق كربالء/  الهندية لمستشفى عشر الثاني المؤتمر 

 الطبية العميد جامعة 3002 العراق التحنيط ورشة/  محاضر 
 

 العربية وارث جامعة 3002 العراق البالستيشن تقنية/  محاضر 

 جامعة ، األسنان طب كلية ، القانون قسم 3002 العراق( العراقي التعليم نظام قانون شرح) الندوة في مشارك 

 كربالء
 الجامعية حيان ابن كلية 3002 العراق األول األسنان طب مؤتمر في مشارك 

 
 

 الجوائز 

 في للتدريب كربالء جامعة صندوق IMR ، 3000 ماليزيا 

 3000 ماليزيا ، مااليا جامعة في للتدريب كربالء جامعة صندوق 

 من الماجستير درجة على للحصول العراقية الدراسية المنح برنامج IIUM ، 3002-3002 ماليزيا 

 القيادة

 3000. المتحدة والمملكة العراق جامعات بين شريك إليجاد دلفي برنامج منسق 
  ، الرئيس

 الطب كلية ، العليا الدراسات طالب مجتمع ، IIUM ، ماليزيا ، 
 3002-3002. ماليزيا ، ماكمور دار باهانج ، كوانتان

 كوانتان حرم ، األكاديمية الشؤون ، العليا الدراسات طالب مجتمع ، عضو ، 
IIUM، Kuantan، Pahang Darul Makmur، Malaysia 2015-2016 

 3003-3002. العراق. كربالء. كربالء جامعة ، الطب كلية في المكتبة مدير 

 3002-3002. العراق. كربالء. كربالء جامعة ، البيطري الطب كلية في مختبر مدير 

 اآلن - 3002 ، كربالء جامعة ، األسنان طب كلية ، الفم جراحة قسم منسق 

 اآلن - 3002 ، كربالء جامعة ، األسنان طب كلية ، الفم جراحة قسم ، العلمية اللجنة عضو 


