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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 
 

 

 النجف /الكوفة  عنوان السكن :   رضية حسين فاضل    الثالثي واللقب  االسم
 07712872020 رقم الموبايل :  1977بغداد   التولد ومسقط الرأس :  
 rad@atu.edu.iq :البريد االلكتروني 00259711 هوية األحوال المدنية : 

 

 ة الـعـلـمـي  تالمؤهالالتعليم/ 
 

 سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة 

 بكلوريوس 
تقنيات تحليالت  

 2000 التقنيات الطبية/بغداد كلية  مرضية

 ماجستير 
تقنيات تحليالت  

 2006 الطبية/بغداد كلية التقنيات   مرضية
 

 معلومات وظيفية  
في التعليم العالي  تعيينتاريخ ال  25/11/2000 

 

 المناصب : 

 خالل الفترة المنصب  ت

 الى من

 2013 2012 مسؤول شؤون الطلبة  1
 الى االن      من 2017 مقرر قسم المختبرات الطبية  2

 

 االلقاب العلمية  

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي

مساعد  مدرس   1/3/2006 
 25/5/2013 مدرس   

 



 

2 

 

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي

 13/5/2019 استاذ مساعد 
 

 

 

 المحاضرات الدراسية  

 المحاضرات  ت

لمناعة السريرية ا 1  
 االجهزة المختبرية  2

 

 التشكرات  

 كتاب الشكر  ت

 4   رئيس جامعه   1
  10     العميد      3

 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية  

 اسم المؤتمر او الندوة ت

ندوة تشخيص الثدي في المختبرات السريرية الحاصله على     1   
جامعة الفرات االوسط التقنية / كلية   االعتماد المختبري 

    2018التقنيات الصحية والطبية كوفة 
  المؤتمر العلمي االول للبحوث التطبيقية وبراءات االختراع 2

  جامعة التقنية الوسطى/ كلية التقنيات الصحية والطبية بغداد
2018  

جامعه القادسية  \االول للعلوم الصرفه  الدولي  المؤتمر العلمي 3
2019 كلية التربيه \  

جامعه القادسية  \ الثاني للعلوم الصرفه الدولي المؤتمر العلمي  4
2019 كلية العلوم\  

للبحوث التطبيقية    االول الدوليو  الثاني  المؤتمر العلمي 5
جامعة التقنية الوسطى/ كلية التقنيات    وبراءات االختراع

2019طبية بغداد الصحية وال  
الجامعة  /ندوة علمية في التدرن الرئوي والتحديات المعاصرة   6

 االسالمية / كلية التقنيات الطبية 
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 روابط المواقع البحثية  

 

 

 

 الرابط  الموقع 

Google 
scholar 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=5VMmr10AAAAJ 

Research 
gate 

       
https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=researcher&query=radhia%20hussain%20fadel 

 

 الدورات  

 ت
 مكان الدورة  الدورة 

2010دورة تأهيلية في طرائق التدريس  1 مركز تطوير  \هيئة التعليم التقني  
 المالكات

2011التعليمية دورة تقويم المناهج  2 المنصور \المعهد الطبي التقني    

3         2012     PCR كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية  دورة  

2013دورة المكتبة االفتراضية  4 كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية    

دورة تدريبية في التحليالت المرضية   5

   2018المتقدمة  

كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية   

دورة التحليالت المرضية الخاصة بعلم الدم   6

2018 

كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية   

 2018دورة تأهيلية في طرائق التدريس  7
TC2 

التعليم مركز \جامعه الفرات االوسط التقنية 

 المستمر 

2018دورة اعداد الشرائح النسيجية   8 كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية    

2019دورة الدفاع المدني واخماد الحرائق  9 مركز التعليم \جامعه الفرات االوسط التقنية  

 المستمر 

2019دورة كفاءه اللغه العربية   10 التعليم مركز \جامعه الفرات االوسط التقنية  

 المستمر 

2019دورة كفاءه الحاسوب  11  

 

مركز التعليم \جامعه الفرات االوسط التقنية 

 المستمر 

2019دورة كفاءة اللغه االنكليزيه  12 مركز التعليم \جامعه الفرات االوسط التقنية  

 المستمر 

دورة قياس ضغط الدم  وتشخيص فصائل   13

  2018الدم 

كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية   

دورة العزل والزرع المايكروبايلوجي  14

2019 

كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية   

دورة تحضير االوساط وطرق الزرع  15

2019البكتيري   

كوفة \كلية التقنيات الصحية والطبية   

تدريبية في التطبيقات الطبية للتقنيات دورة  16

2019 االحيائية النانونيه   

 كلية الشيخ الطوسي الجامعه

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=5VMmr10AAAAJ
https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=researcher&query=radhia%20hussain%20fadel
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 البحوث المنشورة  
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 رابط البحث السنة  المجلد العدد اسم المجلة  اسم البحث

Sera level of 

interleukin-6 in 

psoriatic patien 

in   Najaf city 

AL-

Qadisiah 

Medical 

Journal 

14 8  2012 https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=72882 

Application of 

Tissue Microarray 

Technology to 

detect expression 

of  
Ki-67   in breast 

carcinoma patients 

 

THE BIOLOGY      

JOURNAL OF 

KUFA 

UNIVERSITY 

NO.1 VOL.5 2013  

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76302 

Failure to detect 

Helicobacter pylori 

in tap water 

sources in Najaf 

and Babylon 

provinces by using 

PCR based on ure-

B gene 

AL-    

Qadisiah 

Journal of 

Vet .Med .Sci 

1 12 2013 https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=80495 

Important Role of 

B2-Glycoprotien in 

Females with 

Recurrence 

Abortion 

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Quality 

Assurance 

No.:1 Vol:9  2018 https://www.myresearchjournals.com/index.php/IJPQA/article/view/11356 

 The Role of  

Mobile Phones in 

the Transmission 

of Methicillin-

Resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

among the 

students and staff 

in University 

 Journal of 
Global Pharma 

Technology 

No.:5 

P: 82-

87 

Vol:11 2019 http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/article/view/2417 

Seroprevalence of 

Toxoplasma  

gondii among 

pregnant women 

in AL – Najaf 

governorate . 

 

Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences and 

Research 

No.12 VOL.10 
2018 

https://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol10Issue12/jpsr10121849.pdf 

Correlation of 

TNF-a with 

selective Anti 

Neutrophil 

cytoplasmic 

antigens (Anti 

PR3&Anti MPO) 

in patients with 

Behçet's disease in 

Kerbala province 

Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences and 

Research 

No.2 VOL.11 2019 https://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol11issue02/jpsr11021927.pdf 

Seroimmunological 

study for Detection 

of Hepatitis B 

Surface Antigen 

among Healthy 

Blood Donors in 

Diwaniyah - Iraq   

Indian Journal 

of Public 

Health 

Research 

&Development 

No.4 VOL.10 2019 http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijphrd&volume=10&issue=4&article=122 
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