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شريهاٌ صالذ انذيٍ عثذ انحًيذ اتراهيى/االسى   

 

 
  سُزٍ طْتٍز االسرٌطت3: العٌْاى 

 

 

294: التلٍفْى   

  dr_sherri_is@hotmail.com: البزٌذ االلكتزًًّ 

28/8/1985:ذاريخ انًيالد  هصزٌت : اندُسيح   

يرسوج: انحانح االخرًاعيح  ال يىخذ: رخصح انقيادج    

 

 :التعليم 

 ِخايعح االسكُذريح, يعهذ انثحىز انطثيح , قسى انفارياكىنىخى , حاصهح عهى  درخح انذكرىرا .

  اَضًرد كطانة دكرىراِ اني يشروع تحثى تكهيح انصيذنح خايعحEastern Finland 

(Kuopio) 

  خايعح االسكُذريح, يعهذ انثحىز انطثيح , , حاصهح عهى درخح انًاخسرير فى انفارياكىنىخى .

  كهيح انصيذنح , حاصهح عهى انثكانىريىش انعهىو انصيذنيح ترقذير عاو ايرياز يع يرذثح انشرف ,

. خايعح انسادش يٍ اكرىتر

 :اللغات

 .(انهغح االو)انهغح انعرتيح 

 .انهغح االَدهيسيح

 

  :الوظيفي التاريخ

  كهيح انصيذنح و انرصُيع , يساعذ تقسى االدويح و انسًىو االٌ اشغم يُصة يذرش

 .خايعح فاروش تاالسكُذريح, انذوائى 
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 كهيح انصيذنح و انرصُيع ,  يُصة يذرش يساعذ تقسى االدويح و انسًىو خشغم

. خايعح فاروش تاالسكُذريح, انذوائى 

  خايعح انسادش يٍ , كهيح انصيذنح, تعذ انرخرج عًهد كًعيذ تقسى االدويح و انسًىو

. اكرىتر تانقاهرج 

 خايعح , عًهد تىحذج ضًاٌ اندىدج حرى انحصىل عهى االعرًاد  تكهيح انصيذنح

. انسادش يٍ اكرىتر تانقاهرج 

  و تعذ انحصىل عهى درخح انًاخسرير شغهد يُصة يذرش يساعذ تقسى االدويح و

 .تانًًهكح انعرتيح انسعىديح, كهيح انصيذنح خايعح اتٍ سيُاء تدذج, انسًىو 

 : شخصية مهارات

انقيادج 

يهارج االنقاء 

يهاراخ تانحاسة االني 

 :ورش انعًم

  ، ٍْ31/10/2018فً ٌْم التذرٌب على االًظلٍكْ ، جاهعت شزق فٌلٌذا ، كْب. 

 ًتصوٍن هلصقك األكادٌوً ف EDC  ً2017-2016، جاهعت فارّص ، خالل العام الذراط. 

 ًالٌشز العلوً الذّلً ف EDC  ً2017-2016، جاهعت فارّص ، خالل العام الذراط. 

 َهفاٍُن تقٌٍت سراعت الخالٌا فً هزكش التوٍش للبحث فً الطب التجذٌذي ّتطبٍقات 

(CERMA)  ً2018، كلٍت الطب ، جاهعت اإلطكٌذرٌت ، خالل العام الجاهع. 

 

  :المؤتمرات

  2011 ًْفوبز 18 إلى 14الوؤتوز الذّلً لتحظٍي اطتخذام األدٌّت الذي عقذ فً الفتزة هي 

 .فً جاهعت اإلطكٌذرٌت ، هصز

  م فً جاهعت فارّص 2015 أكتْبز 29-27التقذم العلوً فً العلْم الصٍذلٍت فً الفتزة هي 

 .باإلطكٌذرٌت ، هصز
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 الوؤتوز الظٌْي الخاهض عشز للجوعٍت الوصزٌت للٌِْض بالعلْم الطبٍت األطاطٍت 

(EAMBS) فً جاهعت 2018 هارص 29عصز جذٌذ فً الطب ، الذي عقذ فً : ، الوٌاعٍت 

 .اإلطكٌذرٌت ، هصز

  2018هؤتوز البٍْفٍجي بوكتبت االطكٌذرٌت عام. 

  :أوراق بحثية

عُذ اسرخذاو عقار  اذىرفاسراذيٍ يع  انراثير انًضاد نالنرهاتاخ و انًىخ انًثريح نهخاليا 

 سهيكىكسية فى إنرهاب انًفاصم انردريثى فى اندرراٌ
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