
 السيرة الذاتية

 ٌفريعالج لطٌف والً حسٌن رٌاض: واللقب االسم

 0691-01-7 - الكوت المٌالد وتارٌخ مكان

 الربٌع حً - الكوت - واسط: العنوان

 متزوج: االجتماعٌة الحالة

 4: االطفال عدد

 17710041771: الجوال رقم

 01/9/4114 بتارٌخ 0007. / رقم العدد -: مساعد مدرس: الوظٌفً عنوانال

 7/4/4100 بتارٌخ 7/11/7416 رقم: مدرس                              

 :الشهادات

 0676 - بغداد جامعة - العلوم كلٌة - الكٌمٌاء علوم. / بكالورٌوس-0

 4111 - الطبٌة التقنٌات الصحٌة كلٌات - التقنٌة الجامعة - مرضٌة تحلٌالت/  العالً الدبلوم-4

 :الدورات

 المركزٌة التقنٌة الجامعة مركز فً عقدت والتً اآللً والحاسب العربٌة واللغة سالتدرٌ طرق دورات-0

 األلمانٌة GTZ منظمة بإشراف مصر فً المرضٌة التحالٌل فً دورة-4

 الطبً بغداد مركز فً اقٌمت والتً االكلٌنٌكٌة الكٌمٌاء فً دورات 1

 بغداد فً المهنٌة والسالمة للصحة الوطنً المركز فً عقدت التً المهنٌة والسالمة الصحة دورات-4

 بالكوت التقنً المعهد فً اقٌمت والتً والكمبٌوتر االنجلٌزٌة اللغة فً دورات 1

 بالكوت التقنً المعهد فً أقٌمت الذكٌة والسبورة االفتراضٌة المكتبة فً دورة -9

 سابقة خبرة

 4116-4114 المجتمع صحة قسم رئٌس-0     

 4114-4111 المرضٌة لٌالتالتح قسم مقرر -4

 سنوات 01 من ألكثر الكٌماوٌات مخزن أمٌن-1

 اآلن وحتى 0661 عام منذ المختبرات االهلٌة فً العمل-4

 :المنشورة البحوث



 - والعلوم للطب واسط مجلة - واسط محافظة فً والرٌف المدٌنة نساء بٌن الحمل سكري النتشار مقارنة دراسة-0

 واسط جامعة

 المجلة - األنسولٌن على المعتمد السكر مرضى لدى القلب عضلة احتشاء على كمؤشر البولٌك حمض زٌادة-4

 الفنٌة

 االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة - الكلى غسٌل وبعد قبل الكبد انزٌمات بعض فاعلٌة فً المزمن الكلوي القصور اثر-1

 المستنصرٌة الجامعة -

 - الكوت مدٌنة فً الرجال عند المزمن السجائر لتدخٌن والدمٌة ٌائٌةالكٌم البارامترات بعض فً التغٌرات دراسة-4

 والطب للعلوم واسط مجلة

 بالمضادات ومقارنتها البولٌة المسالك عدوى من المعزولة الجراثٌم بعض على المائً الزنجبٌل مستخلص تأثٌر-1

 المثنى جامعة - الحٌوٌة

 الهٌموكلوبٌن مستوى على واهمها والنحاس الزنك عناصر مستوى على الماء استخدام لتأثٌر مقارنة دراسة -9

 .االنهار مجلة - بالدم

 والطب للعلوم واسط مجلة - الرجال وخصوبة المنوٌة الحٌوانات فركتوز مستوى على الطبٌعً العسل تأثٌر -7

 :المؤتمرات

 المؤتمر - المنوٌة البارامترات ببعض وعالقته المنوي السائل فركتوز مستوى على المفرط التدخٌن تأثٌر دراسة -0

 4109-1-46 - والطبٌة الصحٌة للتخصصات الثالث الدولً العلمً

 الجامعة - الرابع الدولً الطبً المؤتمر - الحوامل وغٌر الحوامل عند حامض الٌورٌك لمستوى مقارنة دراسة-4

 4107 - المركزٌة التقنٌة


