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 يززوط   :           انحانت انزوجيت 
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  07826011001    :            رقى انًىبايم   

 أصزبر جبيعٍ    :          انعُىاٌ انىظيفي

 المرقم  )حسب االمر االداري يذرس يساعذ  -1    :            انهقب انعهًي   

 (.29/6/2006في  1514ش/                                                                 

 المرقم )حسب االمر الجامعي  ذرس ـي   -2                                   

 ( 24/11/2015في  7/35/1287                                                          

 انًشقى  ) حسب االير انجايعي أستار يساعذ -3                                   
  (18/8/2021في  7/35/9131                                                          

 : الشهاداث احلاصل عليها
 

 انكهيت وانجايعت انًاَحت نهشهادة االختصاص انذقيق سُت انحصىل عهيها انشهادة ث

 هُئخ انزعهُى انزقٍُ –انًعهذ انطجٍ/ثغذاد  رحهُالد يشضُخ 1981 دثهىو فٍُ 1

 جبيعخ ثغذاد –كهُخ انعهىو  االحُبء انًجهشَخ 1999 ثكبنىسَىس 2

 انجبيعخ انزقُُخ انىصطً -كهُخ انزقُُبد انصحُخ االحُبء انًجهشَخ 2005 يبجضزُش 3

 

 :  والعلميت التدريبيتالدوراث 
 . ( 2013/  9/  19-15) كفبءح انحبصىة  دوسح فٍ .1

 دوسح فٍ انهغخ االَكهُزَخ . .2

 انعشثُخ / جبيعخ عٍُ  يصشجًهىسَخ فٍ وانزكُىنىجُب انحُىَخ  انهُذصخ انىساصُخدوسح فٍ  .3

 . ( 2010/  7/  15-5) االنًبَُخ   GTZانشًش ثإششاف يُظًخ 

 .  2012/  12/  29-27) انًكزجخ االفزشاضُخ  دوسح فٍ كُفُخ اصزخذاو .4

 . ( 2011/  3/  17-6) دوسح طشائق انزذسَش .5

 .( 27/10- 3/11  /2008) (   Power Point ) فٍ دوسح .6

 : العلميت واالداريت زاثـبـاخل
 

 يضؤول يخزجش انزقُُخ انًخزجشَخ وانضُطشح انُىعُخ .  -1                      

  انزقُُخ   يبدح انًشضُخ انًشحهخ االونً فٍرذسَش طهجخ انزحهُالد   -2                       

 انًخزجشَخ وانضُطشح انُىعُخ / نًذح اكضش يٍ عششوٌ صُخ .                             

   يبدح رذسَش طهجخ انزحهُالد انًشضُخ انًشحهخ  انضبَُخ فٍ  -3                       

 انجكزشَىنىجٍ  نًذح اكضش يٍ عششوٌ صُخ .                             

 رذسَش طهجخ انزحهُالد انًشضُخ انًشحهخ  انضبَُخ فٍ يبدح   -4                       

 ايشاض انذو  نًذح اكضش يٍ عششوٌ صُخ .                            

 

(1)  

 



  الجهزح ا دحبفٍ ي رذسَت طهجخ انزحهُالد انًشضُخ انًشحهخ االونً -5                       

   نًذح اكضش يٍ عششح صُىاد . انًخزجشَخ                             

  األَضجخ  انًشضُخ انًشحهخ االونً فٍ يبدحرذسَت طهجخ انزحهُالد  -6                       

 وانزششَح  نًذح اكضش يٍ صًبَُخ صُىاد .                              

 انششائح  دحٍ يبرذسَت طهجخ انزحهُالد انًشضُخ انًشحهخ االونً ف -7                       

 انُضُجُخ  نًذح اكضش يٍ صًبَُخ صُىاد .                             

 انفضهجخ  نًذح اكضش انًجزًع انًشحهخ االونً فٍ يبدح رذسَت طهجخ صحخ  -8                        

 يٍ صًبَُخ صُىاد .                               

 االحُبء انًجهشَخ  انًجزًع انًشحهخ االونً فٍ يبدح ت طهجخ صحخ رذسَ -9                        

 نًذح اكضش يٍ صًبَُخ صُىاد .                              

 صُخ . 12يقشس قضى انزحهُالد انًشضُخ  نًذح اكضش يٍ    -10                       

 :   البحىث ادلنشىرة
 

/ سُت  28) يجهت انبحىث انتقُيت/ انعذد انحصبس االقزصبدٌ وفقش انذو فٍ يحبفظخ واصظ  .1

1995  . 

 كذنُم انقىنىَُخ االَشُشَشُب ثكزشَب عهً ثبالعزًبد انُعًبَُخ يذَُخ فٍ دجهخ َهش رهىس  - .2

/  26 –) يجهت انتقُي انبحىث انصحيت وانطبيت / انًجهذ   انعبيخ انصحخ عهً رأصُشهب و نهزهىس

 (. 2013/ عاو  3 –انعذد 

انًعزونخ يٍ يصبدس    Pseudomonas aeruginosaدساصخ وساصُخ نًقبويخ   .3

 2 -/ انعذد 27 -) يجهت انتقُي نهبحىث انصحيت وانطبيت  انًجهذشَخ يخزهفخ نًضبد األيُجُُُى صشَ

 (  2014/ عاو 

 عزل ورشخُص انجكزُشَب يٍ انًشضً انزٍَ َعبَىٌ يٍ انزهبة انًجبسٌ انجىنُخ    .4

 .( 2014/ انعذد انخاص بانًؤتًر انعهًي األول نكهيت انطب انبيطري / عاو انزساعُخ 

 .دساصخ يضججبد اإلصهبل عُذ األطفبل رحذ انخبيضخ يٍ انعًش فٍ يحبفظخ واصظ .5
 في  171 –) يجهت واسط نهعهىو وانطب / جايعت واسط انعذد 

15 /7  /2015 .) 

 نًكىساد انعُقىدَخ انزهجُخ   انُشبط و انفعبنُخ انًضبد نهجكزشَب يٍ صى انُحم ضذ ا .6

  ) يجهخ  انًقبويخ نألدوَخ انًزعذدح وانًعزونخ يٍ حهُت انجقش و انجبيىس

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACEUTICAL 
SCIENCES       2020- 5 – 15في  2182 – 2177/ انصفحاث  2/ انعذد  11)انًجهذ  

 انىقبَخ انًُبعُخ ضذ فىعخ االَشُشَشُب انقىنىَُخ انًضججخ نأليشاض انجىنُخ فٍ انفئشاٌ .7
  Medical –Legal Update An International Journal) مجلة  

 January-March (2020في  1541 – 1540/ الصفحات  1/ العدد 02المجلد            
 انًضجت نالجهبض نذي انُضبء انحىايم B19انكشف انًصهٍ عٍ عذوي فبَشوس ثبسفى  .8

 /Supplement  2/ العدد 02المجلد  Biochemical and Cellular Archives) يجهت              
 ( 0202في  3203 - 3203الصفحات            

رأصُش جًع انضُجشوفهىكضبصٍُ و انضزشثزىيبَضٍُ يع انضُفىربكضُى ضذ انزائفخ انزَجبسَخ  .9

 انًقبويخ نهعذَذ يٍ االدوَخ نعُُبد صشَشَخ يخزهفخ .
 Combination Effect of Ciprofloxacin and Streptomycin with Cefotaxime against) يجهخ 

     Multi-Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa from Different Clinical Samples 

 (  September 2020في  0044 -0041/ الصفحات 9/ العدد 31مجلد 
                                     (2) 



 :  ادلؤمتزاث
 

انًشبسكخ فٍ انًؤرًش انعهًٍ األول نكهُخ انطت انجُطشٌ نجبيعخ انقبصى انخضشاء / كهُخ  .1

 انزهبة يٍ َعبَىٌ انزٍَ انًشضً يٍ انجكزُشَب ورشخُص عزلانطت انجُطشٌ ثبنجحش  )

 .  واصظ يحبفظخ فٍ انحُىَخ نهًضبداد ويقبويزهب  انجىنُخ انًجبسٌ

َُضبٌ  30-29نهًذح نكهُخ انكىد انجبيعخ  األول انذونٍ انًشبسكخ فٍ انًؤرًش انعهًٍ .2

2017 . 

  المعهد التقني / كوتالمؤتمر العممي الدولي االول لمتخصصات الطبية والصحية في  .3

 0211 /0/ 3في   
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