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 د. زهراء حميد عوده القريشي

 شارع جامع ابن كشكول ،

 حي الجامعة ، النجف ، العراق

Tel: +9647803957284 

kuh.zhr12@atu.edu.iq  البريد اإللكتروني 

zahraa.alquraishi1989@gmail.com 

 

 معلومات شخصية

التقنية الجامعة: الفرات األوسط . 

الكوفة \الصحية والطبية  اتالكلية: التقني . 

المختبرات الطبية تاالقسم: تقني . 

لمجهريةا/ األحياء  علوم حياة التخصص: دكتوراه . 

درسم -الدرجة العلمية الحالية:  . 

12/6/1122تاريخ الدرجة العلمية:  . 

 .الجنسية: العراق

عربيةالقومية: ال . 

مسلم :الديانة . 

21/6/2121تاريخ الميالد:  . 

 .الجنس: أنثى

ةالحالة االجتماعية: متزوج . 

 

 الملف األكاديمي

جامعة الكوفة ، كلية  -( 12/6/1122) لمجهريةا/ األحياء  علوم حياةدكتوراه: 

(.22.21)بمعدل  (21( من )2هو ) العلوم ، النجف ، العراق. تسلسل ). 

جامعة الكوفة ، كلية  -( 22/22/1121) لمجهريةا/ األحياء  علوم حياةماجستير: 

(.21.48)بمعدل  ( 21( من )2هو ) العلوم ، النجف ، العراق. تسلسل ). 

جامعة الكوفة ، كلية العلوم ،  -( 1/4/1122المختبرات الطبية ) اتبكالوريوس: تقني

.(21.14)معدل ب( 18( من )1هو ) سلسلالنجف ، العراق. ت  

 

 الخبرات العلمية

الكوفة \في المعهد الطبي  حاضرم . 

 .تدريب التأهيل التربوي

 .دورة تدريبية في مجال السالمة الكيميائية في المختبرات

 

 مهارات

ICDL 

TOEFL ITP- 

IC3 
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 االهتمامات البحثية

علوم حياة / األحياء المجهرية. 2  

علم المناعة. 1  

البيولوجيا الجزيئية. 8  

األمراض الوبائية. 1  

 

 اهتمامات التدريس

علوم حياة / األحياء المجهرية. 2   

الجزيئي االحياءعلم . 1  

البكتريا التشخيصية. 8  

 

 منشورات بحوث مختارة

(: الكشف 1122) سديام جواد العباسي ، عقيل االع، أنزهراء حميد عوده القريشي 

عانون من الوراثي والنمط الظاهري للبكتيريا القولونية المنعزلة عن األطفال الذين ي

 :Journal of Global Pharma Technology ،10 (1) .التهاب المسالك البولية

38-45. 

(: الكشف المظهري لبعض 1122زهراء حميد عوده القريشي ) ،العمار مهدي 

زمنة في عوامل اإلصابة بفيروس السالمونيال التيفي الناقل المصاحب للعدوى الم

22المرارة. المحفوظات النباتية المجلد.   No. 1 ،2018 pp. 1081-1087. 

ده ء حميد عو، زهرا السدي اعقيل   ،، نجاة محمد فليح الخراساني صايل  رعد عجم

 (: دراسة جزيئية للبيوفيلم وبعض جينات المقاومة للمضادات1122القريشي )

لتهاب الحيوية في بروتيوس ميرابيليس معزولة عن األطفال المصابين بمرض ا

 21الدقة. المجلد.  & .المسالك البولية في محافظة النجف. جي فارم الخيال العلمي

(2 ، )1122  ،2126-2111 . 

(: 1121حسين العمار ، زهراء حميد عوده القريشي وأحمد جاسم شعلة ) مهدي

ولة من الكشف الجزيئي لعوامل الفيروس التي تشفر جينات أنواع المعوية المعز

181 - 114(: 8) 281العينات السريرية. المجلة األوروبية للبحث العلمي ،  . 

دراسة وراثية لبعض عوامل  (:1122) ارمهدي العمزهراء حميد عوده القريشي ، 

مجلة الدولية اإلصابة بفيروس السالمونيال التيفي الناقلة للعدوى المزمنة في غال. ال

41 - 61(: 1) 1لضمان جودة األدوية ،  . 

 

 نشاطات احترافية

ليار قسم الدراسات األولية والعقرم  . 

ة للتقنيات الطبيالمؤتمر العلمي الدولي األول  يفورقة بحثية المؤتمرات:  

، المعهد الفني ، الكوفة ، العراق 1124مارس / آذار  1-2والبيولوجية / للفترة  .    

الندوات: اثنا عشر      

ورش العمل: عشرة           

 
 


