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 :  انًؼهــــٕياخ انشخصٍــــح . 1

  قاعى ظؼٍٕل ػٕدج ػثٍذ انؼثٕديــــــــى : ــ االعـــــــــــ  

                          ركشانعُـــــــــــــــــظ :  ـ   

  يرضٔضـ  انؽانح االظرًاػٍح :  

                           ػشاقًـٍح : انعُغــــــــــــــ ـ    

 يغهىـ  انذٌاَح :     

    1991/     9/     33ذاسٌخ ٔيكاٌ انًٍالد :    ـ    

 انًؼٓذ انرقًُ –انكٕخ  –ٔاعػ انؼُــــــــــــــــٕاٌ :   ـ     
  E.MAIL:qassimalabody@yahoo.com                                                                 

 يذسط انهقة انؼهًً:ـ                

  أعرار ظايؼًـ  انٕظٍفح انؽانٍح:                   

  :       (األكادًٌٍحانًؤْـــــالخ انشٓاداخ  انؼهًٍح)  . 2
           

 انذسظح انؼهًٍح خ
 

 انثهذ انعايؼح انكهٍح 
عُح انؽصٕل ػهى 

 انًؤْم

 2314-2313 انؼشاق ري قاس ًشٌطذ ٕسٌٕط ذًشٌطتكان .1

 2312-2316 انؼشاق تغذاد ذًشٌط ياظغرٍش ذًشٌط تانغٍٍ )تاغًُ ظشاؼً( .2

 

 :انٕظائف انرً شغهٓا.  3

 انكهٍح/انعايؼح ذاسٌخ االنرؽاق تٓا انٕظٍفح خ

 يغرشفى االيم االْهً 2314 يغاػذ ظشاغ فً يغرشفى االيم 1

 ري قاس \انرًشٌط 2315 قاس ري\يؽاظش خاسظً فً كهٍح انرًشٌط  2

 انعايؼح انعُٕتٍح 2315 /ري قاسيؽاظش خاسظً فً انًؼٓذ انرقًُ 3

 انعايؼح انٕغٍُح نهؼهٕو ٔانركُهٕظٍا 2316 يؽاظش خاسظً فً كهٍح انرًشٌط 4

 انعايؼّ انرقٍُح انٕعطى \يؼٓذ انطثً 2316 ذذسٌظ فً انًؼٓذ انرقًُ كٕخ 5

  

   :(و التخصصية الخبرات االكاديمية) ــشجــــــــــــــــــــــــانخثـــ . 4    
   

 : ًانرذسٌظ فً انرؼهٍى انؼان 
 انغُح انذساعٍح انكهٍح / انًؼٓذ انقغى انًشؼهح  انًادج انذساعٍح خ

 2316 انًؼٓذ انرقًُ صؽح انًعرًغ انصاٍَح غة تاغًُ .1

 2315 ري قاس \كهٍح انرًشٌط انثانغٍٍ انصانس ذًشٌط تانهغٍٍ .2

 2316 ري قاس\يؼٓذ انرقًُ  ذًشٌط أل اعاعٍاخ ذًشٌط .3

 2315 ري قاس\كهٍح انرًشٌط ذًشٌط ساتغ ذًشٌط تانغٍٍ .4

 2316 انًؼٓذ انطثً كٕخ صؽح يعرًغ شاًَ عهٕك يًُٓ 5
 

 :انخثشاخ انؼهًٍح ٔ انرطثٍقٍح 
 

 انغُح انعٓح انًغرفٍذج يهخص انخثشج خ

 2315 ايؼح ري قاسظ ذذسٌظ فً كهٍح انرًشٌط .1

 2316 ٔصاسج انصؽح يغاػذ ظشاغ فً يغرشفى االيم االْهً .2

 2316 يؼٓذ انرقًُ َاصشٌح ذذسٌظ فً انًؼٓذ انطثً .3

انعايؼح انٕغٍُح نهؼهٕو  ذذسٌظ فً كهٍح انرًشٌط .4

 ٔانركُٕنٕظٍا

2315 

 2315 ٔصاسج انرؼهٍى انؼانً انثؽٕز انؼهًٍح اششاف ػهى .5

 2319 ٔصاسج انرؼهٍى انؼانً ز نًؤذًش انطثً االٔليقٍى تؽٕ .6

 
     



 :األستشارات في مجال التخصص 

 
 انغُح انعٓح انًغرفٍذج يهخص االعرشاسج خ

 2316 انرؼهٍى انؼانً نعُح اششاف ػهًٍح نثؽٕز انطهثح .1

 2312 انرؼهٍى انؼانً نُادي انطهثحانًغػ انصؽً انذٔسي  .2

 2312 انرؼهٍى انؼانً ػعٕ اسذثاغ نعًاٌ ٔانعٕدِ .3

 
 

 :الخبرات االدارية 

 
 انغُح انعٓح انًغرفٍذج يهخص انخثشج األداسٌح خ

 2312 انًؼٓذ انرقًُ كٕخ ػعٕ اسذثاغ نعُح انعٕدِ .1

 2312 انًؼٓذ انرقًُ كٕخ نعُح يشاقثح انُادي انطالب .2

 
 : ٔ ٔسػ انؼًم ٔ انًٕذًشاخ  انـذٔساخ  .  5

 

 خ
 / انٕسشح/ انًؤذًشاعى انذٔسج

 

 االَؼقاديكاٌ 
 ذاسٌخ اَؼقادْا

 انثهذ انعايؼح انكهٍح 

 2312-2316 انؼشاق تغذاد انرًشٌط يؤذًش انثؽٕز انؼهًٍح .1

 2312-2316 انؼشاق انكٕخ انكٕخ يؤذًش انكٕخ انعايؼح انؼهًً .2

 2312-2316 انؼشاق انٕعطى يؼٓذ انطثً دٔسج اعؼافاخ أنٍح .3

 2312-2316 انؼشاق انٕعطى يؼٓذ غثً دٔسج انعشٔغ ٔاالصاتاخ .4

 2312-2316 انؼشاق انٕعطى يؼٓذ انرقًُ ػٕايم انخطٕسج نعهطح انقهثٍح َذٔج .5

 2312-2316 انؼشاق انٕعطى يؼٓذ انطثً يُاقشح انثؽٕز .6

 2312-2312 انؼشاق يٍغاٌ غة يؤذًش انطثً انصانس .2

 

  :  اصــــــــــعـفً االَانًُعضج انًُشٕسج ٔ انرً ٔ انذساعاخ ز ؽٕـانث  .6  

 

 ػُٕاٌ انثؽس/ انذساعح خ
يفشد / 

 يشرشك
 يعهح انُشش

 انًعهح انٕغٍُح انُٓذٌح يشرشك يؼاسف انًًشظٍٍ ؼٕل خطح انؼُاٌح انرًشٌعح نًشظى انقٕنٌٕ .1

 انُٓذٌح انًعهح يشرشك انُظافح انشخصٍح نطانثاخ انًؼٓذ انرقًُ كٕخ .2

انًعهح انٕغٍُح انؼالظٍح  يشرشك ذاشٍش يٕاَغ انؽًم ع انُغاء انًغرخذياخ نفرشِ غٌٕهح .3

 انصٍذنٍح

ذؽذٌذ يؼاسف انًًشظٍٍ ؼٕنح دقد قٍاط ظغػ انذو فً ٔؼذج  .4

 انطٕاسئ فً يغرشفى انؽغٍٍ انرؼهًًٍ 

 Medico-legale update يششك

شظى انغكشٌانُٕع انصاًَ فً يذؽذٌذ ذاشٍش االخرُاق انهٍهً ػهى  .5

 يشكض انغكشي ٔانغذد انصى

 Forensic medicine and يشرشك

toxicology 

يعهح كهٍح انرًشٌط  يشرشك ػالقح انغًُح يغ اسذفاع ظغػ انذو فً يغرشفى انضْشاء  انرؼهًًٍ .6

 ظايؼحانًٕصم
ي قاس ر ظايؼحطة يعهح كهٍح ان يشرشك ذاشٍش انًٍٕٓغهٕتٍٍ ػهى انًشاض انذو .2

ذقٍى اَراض انشػاٌح انصؽٍح نهًشظى انزٌٍ ٌؼإٌَ يٍ ؼٕادز  .2 قاس

 انًشٔس فً يغرشفى انؽهح انرؼهًًٍ

 يٍغاٌ يعهح كهٍح انطة ظايؼح يشرشك

 



 

 :  ـاساخـــــــــــــــــــــــــانًٓـــ  .7   
 

 انؼًم ػهى انؽاعثح 

  انؼًم ػهى تشَايط الspss  

 ٌُٕدانؼًم ػهى تشَايط انثٕس ت 

 انؼًم ػهى تشَايط انٕسد  

 

 

         :   اخــــــــــانعًؼٍاخ ٔ انُقات.  9   

 

 ٍٍَقاتح االكاديٍٍ انؼشاق 

 ٍٍَقاتح انًًشظٍٍ انؼشاق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


