
العلمية( رةالسي)  

شذى احمد دمحم علي االسم:  

 موقع العمل:الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني المنصور

ماجستير صحة مجتمع الشهادات:  

استاذ مساعد اللقب العلمي:  

طب وجراحة عامة التخصص العام:  

تقنيات صحة المجتمع التخصص الدقيق:  

طبي :المجال البحثي  

اد الدراسسية التي قام المو الدراسات االولية الدراسات العليا
في الدراسات :بتدريسها   

()اولية/العليا  

 1 الحول ثاني  

2مشروع بحث عدد     2 

    

    

    

    
 

عدد االشرافات على  دبلوم عالي ماجستير دكتوراه
 اليوجد اليوجد اليوجد طلبة الدراسات العليا

 

 عدد البحوث المنشورة محلي عربي عالمي
- - - 

 

المؤلفات والكتب   اليوجد
   وبراءات االختراع

  

  
 

 المشاركة في المؤتمرات  المؤتمر االول لمعهد المنصور الطبي التقني
    

  

  

.اعالهيتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية واالدارية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في   



العلمٌة( رةالسٌ)  

د.زٌنة جمال مهدي حمودي االسم:  

 موقع العمل:الجامعة التقنٌة الوسطى/المعهد الطبً التقنً المنصور

بكالورٌوس وطب وجراحة عامة /بورد )دكتوراه(طب االسرة الشهادات:  

مدرساللقب العلمً:  

بكالورٌوس طب وجراحة عامة التخصص العام:  

طب االسرة(بورد)دكتوراه التخصص الدقٌق:  

  طب االسرة:المجال البحثً

اد الدراسسية التي قام المو الدراسات االولية الدراسات العليا
في الدراسات :بتدريسها   

()اولية/العليا  

 1 تشريح العين  

 2 الصيدلة العينية   

 3 مبادئ التمريض  

    

    

    

 

على عدد االشرافات  دبلوم عالي ماجستير دكتوراه
    طلبة الدراسات العليا

 

 عدد البحوث المنشورة محلي عربي عالمي
   

 

المؤلفات والكتب   
   وبراءات االختراع

  

  
 

 المشاركة في المؤتمرات  
  

  

  

.ٌتحمل التدرٌسً والتشكٌل كافة التبعات القانونٌة واالدارٌة عن صحة ودقة المعلومات المثبتة فً اعاله  



العلمية( رةالسي)  

أمل فيصل جعفر االسم:  

 موقع العمل:الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي التقني المنصور

ماجستير الشهادات:  

استاذ مساعداللقب العلمي:  

فيزياء التخصص العام:  

فيزياء جزيئية /ليزرالتخصص الدقيق:  

الالخطية  ,اخطاء االنكسار في العينو الصفات البصرية الخطية و  لليزرا فيزياء:المجال البحثي  

اد الدراسسية التي قام المو الدراسات االولية الدراسات العليا
في الدراسات :بتدريسها   

()اولية/العليا  

-1 أخطاء االنكسار في العين    

-2 مشروع البحث    

   - 

    

    

    

 

عدد االشرافات على  دبلوم عالي ماجستير دكتوراه
  واحد  طلبة الدراسات العليا

 

 عدد البحوث المنشورة محلي عربي عالمي
   

 

المؤلفات والكتب   
   وبراءات االختراع

  

  

 

 المشاركة في المؤتمرات  -1 المؤتمر الدولي االول للبحوث العلمية واالختراعات/ المعهد الطبي التقني /المنصور
  

  

  

.والتشكيل كافة التبعات القانونية واالدارية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة في اعالهيتحمل التدريسي   



 ) العلمية ةالسي   (

 سجى علي ابراهيم :االسم

ي المنصور
ي التقب   موقع العمل:الجامعة التقنية الوسىط/المعهد الطبى

ياء/  :الشهادات ياء/ماجستي  علوم في   ياءبكالوريوس علوم في   ي الفي  
 
 دكتوراه علوم ف

 مدرس :اللقب العلمي 

ياء :التخصص العام  الفي  

 البرصيات :التخصص الدقيق

ي 
ر، النانو  :المجال البحب  ياء البرصية،  اللي   ي الفي    تكنولوجى

ي قام  الدراسات االولية الدراسات العليا
المواد الدراسسية الب 

ي الدراسات
 
 : بتدريسها ف

 (اولية/العليا)

ياء الطبية البرصية    1 الفي  

ية    2 اللغة االنكلي  

وع البحث    3 مشر

    

    

    

 

افات عل  دبلوم عالي  ماجستي   دكتوراه عدد االشر
    العلياطلبة الدراسات 

 

ي  عالمي   عدد البحوث المنشورة محلي  عربى
   

 

المؤلفات والكتب   
اع    وبراءات االخي 

  

  

 

ي المؤتمرات  
 
 المشاركة ف

  

  

  

ي اعاله
 
 .يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية واالدارية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة ف



العلمٌة( رةالسٌ)  

د. فٌصل علً حسن  االسم:  

 موقع العمل:الجامعة التقنٌة الوسطى/المعهد الطبً التقنً المنصور

  الدكتوراه الشهادات:

مدرس  اللقب العلمً:  

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  التخصص العام:  

  لذوي االحتٌاجات الخاصة واالسوٌاء  وفلسفة التدرٌبالتدرٌب  التخصص الدقٌق:

:المجال البحثً  

اد الدراسسية التي قام المو الدراسات االولية الدراسات العليا
في الدراسات :بتدريسها   

()اولية/العليا  

.١ تدريب     

.٢ العاب القوى     

. ٣ علم النفس     

. ٤ الديمقراطية     

. ٥ حقوق     

    

 

عدد االشرافات على  دبلوم عالي ماجستير دكتوراه
    طلبة الدراسات العليا

 

 عدد البحوث المنشورة محلي عربي عالمي
في اوكرانيا وروسيا  

٥) خمسة بحوث  
 ٤ 

 

المؤلفات والكتب   
   وبراءات االختراع

  

  
 

 المشاركة في المؤتمرات  
لكلية التربية وعلوم الرياضة مشاركة في مؤتمر واحد كان بين جامعة ميسان وجامعة واسط 

 قدمت بحث وتم مناقشته ونشره
١ 

  ١ المؤتمر الثاني عضو في لجنة 
  

.ٌتحمل التدرٌسً والتشكٌل كافة التبعات القانونٌة واالدارٌة عن صحة ودقة المعلومات المثبتة فً اعاله  



ة)  (العلمية السير

 زينة قاسم خليل :االسم

ي المنصور
ي التقب   موقع العمل:الجامعة التقنية الوسىط/المعهد الطب 

 ماجستير   :الشهادات

 : استاذ مساعداللقب العلمي 

 طب بيطري  :التخصص العام

 الصحة العامة : التخصص الدقيق

ي 
 microbiology   :المجال البحب 

ي قام  االوليةالدراسات  الدراسات العليا
المواد الدراسسية الب 

ي الدراسات
 
 : بتدريسها ف

 (اولية/العليا)

    

    

  Foundemental of 
nusring and eye health 

 

    

  Eye disease  

    

 

افات عىل  دبلوم عالي  ماجستير  دكتوراه عدد االشر
    طلبة الدراسات العليا

 

ي  عالمي   البحوث المنشورةعدد  محىلي  عرب 
1   

 

المؤلفات والكتب   
اع    وبراءات االخي 

  

  

 

Samarra international conference  ي المؤتمرات
 
 المشاركة ف

  

  

  

ي اعاله
 
 .يتحمل التدريسي والتشكيل كافة التبعات القانونية واالدارية عن صحة ودقة المعلومات المثبتة ف


