
 المعلومات الشخصٌة

  ساعدي جودة سباهً االسم الثالثً

 Saedi.gouda@stu.edu.iq البرٌد االلكترونً 

 ماجستٌر الشهادة

 مدرس مساعد اللقب العلمً

 علوم حٌاة االختصاص العام

 انسجة وتشرٌح االختصاص الدقٌق

  البحثٌة االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمٌة

عنوان الرسالة /  تارٌخها الشهادة

 االطروحة

 البلد الجامعة

     الدكتوراه

الخصائص الوظٌفٌة  0212\6\11 الماجستٌر

والشكلٌة للنظام 

االفرازي العصبً للمهاد 

والنخامٌة للفئران تحت 

 الضغط )الشلل(

جامعة 

فارونٌش 

 الحكومٌة

جمهورٌة روسٌا 

 االتحادٌة

 الدورات التدرٌبٌة

 تارٌخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

ادامة االجهزة المختبرٌة 

 الطبٌة

 7191\3\71 – 71من  ثالثت ايام  المعهد التقنً الموصل

 7113\6\71 – 71من اربعة اٌام المعهد التقنً المنصور علم المناعة والمصول

التشخٌص المختبري 

 ٌروساتللفا

 7111\1\ 11 – 71من ستة اٌام المعهد التقنً المنصور

خمسة  مركز تطوٌر الكوادر دورة كفاءة لغة انكلٌزٌة

 وعشرون ٌوم

 7111|1| 16 – 1من 

 1006\1 \13 -71من اثنا عشر ٌوم مركز تطوٌر الكوادر التقنٌات المختبرٌة

ستة وعشرون  تطوٌر الكوادر مركز اللغة االنكلٌزٌة توفل

 ٌوم 

 1006\6 \11 – 1من 



 

 

 

 النشاط البحثً

 مكان وتارٌخ النشر اسم النشاط

 الخصائص الوظٌفٌة والشكلٌة للنظام االفرازي العصبً

 للمهاد والنخامٌة للفئران تحت تأثٌر الضغط )الشلل( . 

 المجلة العلمٌة لجامعة فارونٌتش الحكومٌة الروسٌة

الخصائص الوظٌفٌة والشكلٌة للنظام االفرازي العصبً 

 تحت تأثٌر الكحول .  للمهاد والنخامٌة للفئران

 لم ٌنشر 

طرٌقة ٌدوٌة بسٌطة لتحضٌر مقاطع طولٌة وعرضٌة 

 من العظم المصمت باستخدام ورق الجام .

 لم ٌنشر 

الحاضرات النظرٌة والعملٌة لمادة االنسجة دمج 

 والتشرٌح .

 لم ٌنشر 

 لم ٌنشر  القدم السكري بٌن االدارة والعالج والبتر .

 لم ٌنشر  على وتأثٌره خزن الدم ل زٌادة الفترة الزمنٌة

المعهد العالً للغات فً  لغة روسٌة

كلٌة اللغات فً جامعة 

فارونٌش الحكومٌة 

 روسٌا االتحادٌة

ستة اشهر 

 وعشرون ٌوم

 1009\6\10الى  1001\71\7من 

 1073\1\ 71 – 9من  اثنا عشر ٌوم مركز تطوٌر الكوادر طرائق تدرٌس

اعداد وكتابة اصول 

 البحث العلمً

 1071\1\ 70 – 6من  خمسة اٌام مركز تطوٌر الكوادر

جزٌئً  البٌوتقنٌات 

 )مستوى متقدم( 

 1079\ 77\ 71 – 77من  خمسة اٌام المعهد التقنً العمارة

 1071\ 6\ 30 – 11من  خمسة اٌام المعهد التقنً العمارة تقنٌات مختبرٌة

 

 

 

 المناصب االدارٌة

 الى الفترة من الفترة الوظٌفة )تبدأ من الوظٌفة الحالٌة(

\9\1  رئٌس قسم التمرٌض

4112 

1\9\2015 

   

   

   

   



 الفحوصات الباٌوكٌمٌائٌة للدم  .

  

  

 النشاطات ) المشاركات فً المؤتمرات والندوات وغٌرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  1071 العمارة  – التقنً المعهد وة عن مكافحة المخدرات .ند

 0212 العمارة  – المعهد التقنً . االٌبوالفاٌروس  ندوة عن 
 0212 العمارة  – المعهد التقنً .المعهد التقنً العمارة  لطلبةالمؤتمر العلمً 

 0219 العمارة  – المعهد التقنً ندوة عن مرض هشاشة العظم .

 0217 العمار ة  – المعهد التقنً مرض حبة بغداد . ندوة عن

 0216 العمارة  – المعهد التقنً ندوة عن مرض القدم السكري وخطورته .
لمساحٌق الغسٌل  ائٌةمٌالكٌ التأثٌراتندوة عن 

                                                والقاصر على الجسم .
      0218 العمارة  – المعهد التقنً

 للسنة الدراسٌة ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌرٌ

 سبب المنح الجهت المانحت تاريخال العنوان

حصولً على المركز الثالث فً  المنصور \المعهد التقنً مٌد ع 0226\2\12 شكر ومكافاة مالٌة

 دورة التقنٌات المختبرٌة .

اقامة دورة فً اصول اعداد  العمارة \المعهد التقنً عمٌد  4112\11\6 شكر وتقدٌر

 وكتابة البحث العلمً .

  . رئٌس اللجنة االمتحانٌة العمارة \المعهد التقنً عمٌد  4112 \7 \6 شكر وتقدٌر

    

    

 الخبرات التدرٌسٌة

 المرحلت الدراسيت التي درستها ةاسن الماد
 فً المعهد التقنً المنصور تحلٌالت مرضٌة –المرحلة الثانٌة  طفٌلٌات -احٌاء مجهرٌة 

 _المنصور مرحلة اولى فاحص بصر _ مرحلة اولى صٌدلة احٌاء مجهرٌة -  بٌولوجً

 فً المنصور والتقنً العمارة مرحلة اولى تحلٌالت مرضٌة انسجة وتشرٌح  _ شرائح نسٌجٌة عملً

 فً المعهد التقنً العمارة مرضٌةمرحلة ثانٌة تحلٌالت  فاٌروسات عملً

 _المعهد التقنً العمارة مرحلة اولى تمرٌض صباحً ومسائً فسٌولوجً

 االشراف على الدراساث العليا
 عنوان االطروحة الكلٌة / القسم الجامعة الطالب

    

    

     

 

 
   



 Name :  Saedi  

jouda  sbahi             

 College / Institute : 

Technical Institute of 

AMARA 

  techniques Laboratory  Department :   

   lecture Position : Assistant  

 Degree : Master 

 

 Other Affiliations : 

  E-mail : 

Saedi.gouda@stu.edu.iq 

 

 

Education 

MASTER 11\   6\0212 Voronezh State 

University  

Federal Republic of 

Russia 

    

    

    

Teaching Activities 

Microbiology - Parasites Phase II – Medical laboratory at the Mansour Technical Institute 

Biology - Microbiology First stage Optometry_ first stage pharmacy _ Mansour 

Technical  Institute                 

Histology - practical tissue 

slices 

First stage Medical laboratory in Mansour and Amara Technical 

institute  

Practical viruses Phase II  Medical laboratory  at the Amara Technical Institute  

physiological Phase I  Medical laboratory  at the Amara Technical Institute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membership of Scientific Communities 

 .Member of the Iraqi Biologists Associationالعراقٌة . البٌولوجٌٌنعضو جمعٌة 

 Member of Iraqi Health Professionalsعضو جمعٌة ذوي المهن الصحٌة العراقٌة .

Association. 

 

 

 

Scholarly and professional Academic Activities and 

Service 

 

 

 

 

 

 

Graduate Supervision 



 

 

 

 صباحً ومسائً 0212 – 0212اشراف على بحوث طلبة قسم التمرٌض للعام 

 صباحً ومسائً 0215 – 0212اشراف على بحوث طلبة قسم التمرٌض للعام 

 0216 - 0215للعام ٌة التحلٌالت المرض اشراف على بحوث طلبة قسم 

 0217 - 0216للعام ٌة التحلٌالت المرض اشراف على بحوث طلبة قسم 

 0218 - 0217للعام ٌة التحلٌالت المرض اشراف على بحوث طلبة قسم 

 0219 - 0218للعام ٌة التحلٌالت المرض اشراف على بحوث طلبة قسم 

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 

Type of Participation Organizer Title  

Lecturer Technical Institute of 

AMARA 

Symposium on Osteoporosis. 

Lecturer Technical Institute of 

AMARA 

Symposium on Diabetic Foot 

disease and its severity. 

Supervision of students Technical Institute of 

AMARA 

Scientific Conference of the 

students of the Technical 

Institute of Architecture. 

Lecturer Technical Institute of 

AMARA 

Seminar on Ebola virus. 

participant Technical Institute of 

AMARA 

Symposium on Drug Control 

participant Technical Institute of 

AMARA 

Symposium on Baghdad grain 

disease. 

participant Technical Institute of 

AMARA 

Symposium on the chemical 

effects of washing powders 

and minor on the body. 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

I got the third place in the laboratory 

techniques course. 

12\ 5 \0226 Thanks and financial 

reward 

A course in the fundamentals of 

preparing and writing scientific research. 

6 \11\4112 Acknowledgments 

Head of Examination Committee. 6 \ 7 \4112 Acknowledgments 

 

 

 

 

 

 

 

Publications 

 

 

 

 

 



 

 


