
 الذاتية السيرة

 

 يٕسى يزْر ُْذ:  االسى -

  يتزٔجت  : االجتًاعٍت انحانت -

 3102: عهٍيا انحصٌل تارٌخ                                                              دكتٕراِ : انشيادة -

 يُبػت: انذقٍق صانتخص                                            يجٓرٌّ أحٍبء:   انعاو انتخصص -

 3102/2/32: عهٍو انحصٌل تارٌخ                                                 يسبػذ أستبر: انعهًً انهقب -

 01:     انعانً انتعهٍى فً انخذيت سنٌاث عذد -

 -:  انعانً انتعهٍى خارج انخذيت سنٌاث عذد -

    hindmousa_pa@sci.utq.edu.iq hindmousa155@yahoo.com: االنكترًنً انبرٌذ -

   3110: انشٓبدة يُح تبرٌخ                      قار ري جايعت: انبكانٌرٌٌس نهشيادة انًانحت انجيت -

 3112:  انشٓبدة يُح تبرٌخ                   انبصرة جايعت:  انًاجستٍر نشيادة انًانحت انجيت -

 3102:  انشٓبدة يُح تبرٌخ                           بغذاد جايعت: انذكتٌراه نشيادة انًانحت انجيت -

       N. gonorrhoeaeنجرثٕيت يحهٍت ػزنت يٍ انبٍتبالكتبو اَزٌى ٔتُقٍت استخالص  : انًاجستٍر رسانت عنٌاٌ -

  انًستضذٌت كفبءتّ ٔدراست

واالصابات الميكروبية في المرضى  07-بعض السايتوكينات ,بروتين الصدمة الحرارية  دٔر   :انذكتٌراه اطرًحت عنٌاٌ -

  العراقيين المصابين باورام المثانه البولية

 : شغهيا انتً انٌظائف -

 انى – يٍ انفترة انؼًم يكبٌ انٕظٍفت ث
 ٔانضًبٌ دِأنجٕ قسى يذٌر -0

 األكبدًًٌ
 3102-3102 انصرفت نهؼهٕو انتربٍت كهٍت 

 3103-3102 انًرضٍت انتحهٍالث قسى- انؼهٕو كهٍت  ػهًٍت تــنجُ ػضٕ -3
 ٕو ــيجهت ػه تحـــرٌر ٍْئت ػضٕ -2

 قبر ري
 3103-3102  انؼهٕو كهٍت

 
 3101-3133 برٌطبٍَب  انجًؼٍت انبرٌطبٍَت نهًُبػت  ػضٕ -2

انجًؼٍت األٔربٍت  ػضٕ -5

  نهًٍكرٔبٍٕنٕجٌٍٕ 
 3102 ايرٌكب

 

جًؼٍت انشرق االٔسظ  ػضٕ -2

  نهجزٌئً
 لحد االن -3101 االيبراث
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 فٍيا درس انتً انًعاىذ اً انجايعاث 

 يالحظبث انى - يٍ انفترة (انًؼٓذ(/ انكهٍت) انجبيؼت) انجٓت ث

  3105-3113 انصرفت نهؼهٕو انتربٍت كهٍت -0
  3105-3102 تُسٍب- انتحهٍالث قسى- انؼهٕو كهٍت -3

  االٌ نحذ-3102 انتحهٍالث قسى -انؼهٕو كهٍت -2
 

 بتذرٌسيا قاو انتً انذراسٍت انًٌاضٍع 

 انذراسٍت انسنت انًادة انقسى انكهٍت انجايعت ث
 ػهٕو انتربٍت قبر ري -0

 صرفت
 3105-3102 فبٌرٔسبث انحٍبة ػهٕو

 ػهٕو انتربٍت قبر ري 
 صرفت

 3102-3105 حٌٍٕت تقٍُت انحٍبة ػهٕو

 ػهٕو انتربٍت قبر ري 
 صرفت

 3102-3105 يُبػت انحٍبة ػهٕو

 3102-3105 اَتقبنٍت ايراض يرضٍت تحهٍالث انؼهٕو قبر ري 
 االٌ نحذ-3105 حٌٍٕت تقٍُت يرضٍت تحهٍالث انؼهٕو قبر ري 

 االٌ نح-3102 يُبػت يرضٍت تحهٍالث انؼهٕو قبر ري 
 3102-3102 ٔنقبحبث يصٕل  يرضٍت تحهٍالث انؼهٕو قبر ري 

 

 ًاالطارٌح انرسائم عهى اإلشراف 

 أ انرسبنت ػُٕاٌ انقسى انكهٍت انجبيؼت ث
 االطرٔحت

 انذراسٍت انسُت

 انًُبػت دٔر انتحهٍالث انؼهٕو قبر ري -0
 انجٍٍُت ٔانًظبْر

 ٔاإلصبببث
 ػٍُت فً انًٍكرٔبٍت

 انفشم يرضى يٍ
 انكهٕي

3101-3102 

 بٍٍ يقبرَت دراست انتحهٍالث انؼهٕو قبر ري -3
 انسكري يرضى

  ٔانثبًَ االٔل انُٕع

3102-3103 

دٔر انًُبػت  علوم الحياة  العلوم تكريت  -2

ٔاإلحٍبء ا نًجٓرٌّ 

فً يرضى 

انسكري انُٕع 

2019-2018 



 ٔانؼقى- االٔل
 

 

 

 

 

 

 ٍياف شارك انتً ًانٌرش انعهًٍت ًاننذًاث انًؤتًراث. 

 انًشبركت َٕع االَؼقبد يكبٌ انؼُٕاٌ ث
 (حضٕر -بحث)

  انسُت

المؤتكمر الدولي الثاني  -0
للهندسة الوراثية 

 والتكنولوجيا

 3102 بحث العراق-بغداد 

مؤتمر االبداع للصحة   -3
 9والبيئة نسخة 

حضور+ دورة  االمارات -دبي 
 تدريبية حول النانو

3102 

 3105 بحث العراق -الكوفة حياة موتمر الدولي لعلوم ال -2

انًؤتًر انذٔنً االٔل  -2

: تطٕر )انؼهٕو نهًرأة

 ٔابذاع( 

 3101 بحث  -متحدث مصر-القاهرة 

االٔل انًؤتكًر انذٔنً  -5

  نهجبيؼّ انتقٍُت انجُٕبٍت
 3102 بحث العراق-بصرة 

حضور+ دورة  العراق-القادسية   نهؼهٕو انطبٍت انرابغيؤتًر   -2
 ة حول النانوتدريبي

3102 

 3101 بحث العراق-السليمانية  يٕتًر انذٔنً نؼهٕو انحٍبة -1
المؤتكمر الدولي الثلث   -2

للهندسة الوراثية 
 والتكنولوجيا

 3101 بحث العراق-بغداد 

انًؤتًر انذٔنً انخبيس  -3

 نهؼهٕو انبٍطرٌت
 3102 حضور العراق -البصرة

 


