
 

 11من  1صفحة     

 

 ةالذاتي ةالسير

    اسراء فائق عبد العزيز: ـمـــــاالسـ

 1811/  4/  11:تاريخ الميـالد

 هندسة الطب الحياتي: العام خصصالت

   الهندسة الطبية: الدقيق خصصالت

 مدرس مساعد :لقب العلميال

 انكليزي عربي و:اللغات

  asso193@yahoo.com :كترونيااللالبريد 

 .المؤهالت العلمية: أوالً  

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 6002 اهلندسة اخلوارزمي بغداد العراق بكالوريوس  1
 6000 اهلندسة النهرين العراق ماجستير  2
3       
4       

 

 .التدريس الجامعي :ثانياً  

 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

1  
 6002-6002 بغداد الطب الحياتيقسم هندسة

2  
 حلد االنو -6002 بغداد الطب الحياتيقسم هندسة

3     
4     

 

 

 الصورة 

 
 

 الصورة 

mailto:asso193@yahoo.com
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 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

5     
6     
 .التي أشرف عليها( الرسائل طاريح،األ) :ثالثاً  

 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

11      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
21      
21      
22      



 

 11من  3صفحة     

 

 السنة دكتوراه/ ماجستري  القسم اسم األطروحة ت

23      
24      

  



 

 11من  4صفحة     

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : رابعاً  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

جامعة /هندسة اخلوارزمي 6002 الدور الريادي للباحثني الشباب يف بناء واعمار العراق  1

 بغداد

 حماضرة/مشاركة

جامعة /اهلندسةكلية  6000  اهلندسة الطبية يف خدمة اجملتمع  2

 النهرين بغداد

 حضور

 حماضرة/مشاركة جامعة بغداد/كلية العلوم 6000 املرأة والعلوم يف اجملتمع  3

ندوة االفاق المستقبلية لتطوير الثروات المعدنية في   4
 العراق

 \قاعة الخوارزمي  6006
كلية الهندسة 

 الخوارزمي

 

 حضور

 \الخوارزمي قاعة  6006 ندوة انماط التعليم العالي  5
كلية الهندسة 

 الخوارزمي

 حضور

 \قاعة الخوارزمي  6006 ندوة قسم هندسة الطب الحياتي  6
كلية الهندسة 

 الخوارزمي

 حضور

 \قاعة الخوارزمي  6006 ندوة قسم هندسة الميكاترونكس  7
كلية الهندسة 

 الخوارزمي

 حضور

كلية  \قاعة السالم  6006 االفاق المستقبلية في الهندسة الطبية  8
جامعة  \الهندسة 

 النهرين 

 حضور

برنامج الكلية في ضمان الجودة )ندوة ضمان الجودة   9
 (و كيفية ترسيخها للوصول الى االعتماد االكاديمي

 \قاعة الخوارزمي  6006
كلية الهندسة 

 الخوارزمي

 حضور

11      

 

 .والمجتمع أو تطوير التعليم المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة: خامساً  

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت



 

 11من  5صفحة     

 

-6000 جملة قسم هندسة الطب احلياتي اخذ عينة دم باستخدام الليزر  1

6006 

-6006 جملة قسم هندسة الطب احلياتي االبر الصينية باستخدام الليزر  2
6002 

-6002 هندسة الطب احلياتيجملة قسم  استخدام الليزر ذو الطاقة الواطئة يف شفاء اجلروح  3
6002 

-6002 جملة قسم هندسة الطب احلياتي اجملهر الليزري باستخدام قطرة ماء  4
6002 

5     
6     
7     
8     
9     

11     
 

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية: سادساً  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

 عضو 6000 نقابة املهندسني العراقية  1
 عضو 6006 العلم و املعرفة مجعية  2
3     
4     
5     
 

 .االخرىاألنشطة العلمية : سابعا  



 

 11من  6صفحة     

 

 الكلية( خارج/ داخل ) السنة مكان النشاط 0نوع النشاط ت

1 

دورة ختطيط  املشاركة يف
 العالج االشعاعي

 
 

 جامعة النهرين/ كلية اهلندسة
 
 

6002 
 
 

 خارج الكلية
 
 

2 

دورة لغة  املشاركة يف*
 مستويات ٨انكليزية 

 دورتني توفل*
 دورة حمادثة لغة انكليزية*

 6002من  معهد كلوبال
 6006اىل 

 خارج الكلية

3 

لغة  اعطاء دورتني*
 انكليزية مستوى مبتدئ

اعطاء دورة لغة انكليزية *
 مستوى متقدم

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي/ التعليم املستمر
 جامعة بغداد

 الكليةداخل  6000

4 

اعطاء دورتني حمادثة *
 لغة انكليزية 

اعطاء دورة لغة انكليزية *
 مستوى مبتدئ

اعطاء دورتني لغة *
 انكليزية مستوى متقدم

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي/ التعليم املستمر
 جامعة بغداد

 داخل الكلية 6006

اعطاء دورة لغة انكليزية * 5
 مستوى مبتدئ

/ اهلندسة اخلوارزميكلية / التعليم املستمر
 جامعة بغداد

 داخل الكلية 6002

املشاركة يف دورة جي ار * 6
 اي

 خارج الكلية 6002 معهد اللغات احلديث

اعطاء دورة لغة انكليزية * 7
 مستوى مبتدئ

/ كلية اهلندسة اخلوارزمي/ التعليم املستمر
 جامعة بغداد

 داخل الكلية 6002

 

 .قمت بتدريسهاالمقررات الدراسية التى  :ثامنا 

                                                 
 
 .وما شابه... تبادل خبرات علمية/ تسويقي / صناعي / بحثي : نوع النشاط 



 

 11من  7صفحة     

 

 السنة املادة القسم ت

 خمترب اعصاب هندسة الطب احليايت  1
 DACخمترب 

6002-6002 

 خمترب اعصاب هندسة الطب احليايت  2
 خمترب الدوائر الكهربائية

6002-6000 

 6تشريح هندسة الطب احليايت  3
 6خمترب تشريح

 6تيتولاير رياضيات

6000-6000 

 ليزربصريات و  هندسة الطب احليايت  4
 مواد حيوية

 خمترب قياسات طبية
 6تيتولاير رياضيات

 6خمترب تشريح

6000-6006 

 هندسة الطب احليايت  5
 
 

 

 اللغة االنكليزية
 6و0خمترب تشريح

 0تيتولاير رياضيات

6006-6002 

 هندسة املعلومات
 هندسة امليكاترونكس

 هندسة عمليات التصنيع

 اللغة االنكليزية

 6اجهزة طبية هندسة الطب احليايت  6
 اشعة اكس و اشعة كاما

 6و0خمترب تشريح

6002 6002 

 

 .خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعاً  

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت



 

 11من  1صفحة     

 

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

دراسة مقارنة كل من االركون ليزر   1

ليزر على تركيب  Nd: YAGو 

 الوعاء الدموي

 كلية العلوم للبنات loV.2 0 جملة بغداد للعلوم
 جامعة بغداد

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

11       
     

 .الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر، : عاشراً  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 6000 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي شكر و تقدير   1
 6006 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي شكر و تقدير  2
 6006 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي شكر و تقدير  3
 6002 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي شكر و تقدير  4
 6002 عميد كلية اهلندسة اخلوارزمي شكر و تقدير  5
 6002 وزير التعليم العايل و البحث العلمي شكر و تقدير  6
 6002 رئيس جامعة بغداد  تقديرشكر و   7
 6002 مساعد رئيس جامعة بغداد شكر و تقدير  8
9     

11     
11     



 

 11من  8صفحة     

 

  



 

 11من  11صفحة 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

11    
11    

 

 .التدرج الوظيفي :ثاني عشر 

ت

    

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة

كلية الهندسة /جامعة بغداد معيدة   1

قسم هندسة / الخوارزمي

 الطب الحياتي

6002--6002 

كلية الهندسة /جامعة بغداد تدريسية  2

قسم هندسة / الخوارزمي

 الطب الحياتي

 و لحد االن–6002

3     
4     
5     
6     
7     
8     



 

 11من  11صفحة 

 

ت

    

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة

9     
11     

 


