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 الناصرية  مكان اإلقامة الشموخ -الناصرية– ذي قار العنوان

 e68naas@gmail.com البريد اإللكتروني

 الرصافة مصدرها 00407711 رقم الهوية
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 : المؤهالت العلمية 

 تاريخ التخرج والتسلسل  المعدل  تختصا  اال الجامعة  الشهادة  ت

 ) االولى على الكلية (  2010 83.043 بايويلوجي ذي قار  بكالوريوس 1

االحياء المجهرية  ذي قار ماجستير 2

 لطبيةا

 الدفعة ( ىعلاالولى ) 2014 82.806

االحياء  ذي قار دكتوراه 3

المجهرية, 

 الوراثة الجزيئية

  

 البحوث العلمية

 Isolation and diagnosis of microbial مجلة جامعة ذي قار 1بحث  4

causing genital tract infection and 

study the inhibitory effect of some 

plant extract and antibiotics 

 international journal of 2بحث  5

pharmaceutical research 

Virulence Factors of Candida albicans 

Isolated from Vaginitis 

 Identification of Escherichia coli by مجلة جامعة ذي قار 3بحث  6

analysis of 16S rRNA and study some 

Virulence genes isolated from female 

genital tract Infections 
 

  : الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل 

 الجهة المنظمة البرنامج ت

 معة ذي قارجا دورة طرائق تدريس 1

 جامعة ذي فار –مركز التطوير  2, عددشهادة كفاءة الحاسوب 2

 جامعة ذي فار –مركز التطوير  2, عدد شهادة كفاءة اللغة االنكليزية 3

 العلومكلية  biofilm ورشة عمل عن االحياء المجهرية و 4

شهادة مشاركة الورشة العلمية)التعليم االلكتوني والمنصات  5

 ية(االلكترون

 

 جامعة العين



 الورشة العلمية 6

How to get published in high-impact journals 

 كلية الطوسي الجامعة 

 كلية الصفوة الجامعة الورشة العلمية)كورونا بين ازمة االحتواء والتعليم( 7

 عن كورس  8

immunological testing during COVID -19 

Harvard medical school 

    

 كورس عن 9

Let’s break chain of COVID -19 infection 

 جامعة محمد بن راشد 

 جامعة ذي قار  CRISPR  TECHNOLOGYورشة علمية عن  10

 Wstern blotting   University of misanورشة علمية عن    11

 Biological puzzle covid -19 University of Kerbala بعنوانورشة علمية  12

13 Using of camtasia studio program for recording 

  and making video lecture         ورشة علمية بعنوان

  

AL-ayen university 

 covid -19 Gulf medical universityكورس عن  14

-how to design aposter about COVIDورشة عن  15

19 in photoshop 

AL-ayen university 

 جامعة ذي قار how to deal with &treat COVID-19نوان ورشة بع 16

 first aid AL-ayen universityدورة تدريبة عن االسعافات االولية  17

 

  : الخبرات العملية 

                                                                                          :                           الخبرات العملية

Practical Experience : 

 الفترة الوظيفة مكان العمل ت

 2015 ------ شهادة في التأهيل التربوي 1

 2017-2014 ةرضمحا / جامعة ذي قارالعلوم في كلية  ةرضمحا 2

العمل ضمن نظام السيطرة النوعية في المختبرات  3

 الطبية

 سنه 2  يمختبر

 سنة 2 مختبري العمل في مختبر اهلي  4

 ----- ضمن دراسة الماجستير استخالص المواد الفعالة في النباتات الطبية 3

 ------ ضمن دراسة الماجستير تركيب و تأثير المضادات الحياتية 4

 ------ ضمن دراسة الدكتوراه PCR, والعمل على   , DNAاستخالص  5

   NCBIعزلة في البنك الجيني العالمي  40تسجيل   6

 كتب الشكر 
ألفضل  كتاب شكر و تقدير من وزارة  التعليم العالي 1

 مشروع بحث تخرج

--------- 2010 

 2020 -2019 --------- 2كتاب شكر و تقدير من وزارة  التعليم العالي عدد  2

 2020-2019 --------- 2من رئاسة جامعة العين عدد  كتاب شكر و تقدير 3

 2020-2019 --------- 2مادة كلية الصيدلة عدد كتاب شكر وتقدير من ع 4

 

 

 

 

 

 

  

  

 


