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 مجمع تينا  -  الناصرية  – العراق

 أ.م.د  جعفر غدير خضير الركابي 

 الطبية  االحياء المجهرية دكتوراه

دكتوراه في  خريجة  جعفر خضير 

والبايلوجي الجزيئي/  الوراثة الطبية  

مركز ابحاث السرطان / جامعة  

حالياً   , اعمل(. 2017مرسيليا / فرنسا )

وزارة التعليم العالي    فيتدريسي 

والبحث العلمي في كلية التمريض /  

 جامعة ذي قار 

دكتوراه في الوراثة الطبية والبايلوجي الجزيئي/ مركز ابحاث السرطان /  

 (. 2017جامعة مرسيليا / فرنسا )

 (. 2007البصرة )ماجستير في علم االحياء المجهرية الطبية / جامعة  

 (. 2001الدبلوم في التحليالت المرضية/ بغداد ) 

 (. 1999لوريوس علوم حياة / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية )ابك 

 متزوج 

 خبرات العمل

( مدينة الطب التعليمية في جامعة بغداد/ دورة التحليالت 2001- 2000)  ❖

 المرضية.

( بكتريولوجي اختصاص في مستشفى الوالدة واالطفال في 2003  -2001)  ❖

 الناصرية.

 ( دراسة الماجستير في كلية العلوم / جامعة البصرة. 2007  -2003)  ❖

قسم االحياء المجهرية الطبية في كلية الطب/  ( تدريسي في2009- 2007)  ❖

 جامعة   ذي قار.

( مسؤول الشعبة العلمية وتدريسي في قسم العلوم الطبية  2011- 2009)  ❖

 االساسية في كلية التمريض / جامعة   ذي قار . 

 ( دراسة الدكتوراة  في جامعة مرسيليا / فرنسا. 2017  -2012)  ❖

 ( رئيس فرع العلوم الطبية االساسية وتدريسي في الكلية. 2020- 2018)  ❖

 ( رئيس فرع العلوم الطبية االساسية وتدريسي في الكلية. 2021- 2020)  ❖

 ( تدريسي في فرع العلوم الطبية االساسية .2022- 2021)  ❖

 اللجان

 .  2021-2019االمتحانية  المشاركة في اللجان  

 .  2020المشاركة في لجنة تحقيقية في  

 المشاركة في العديد من الورش العالمية والمحلية.  



 

 شهادات المشاركة وكتب الشكر  

 

 الــلـغــات

 العربية

 االنكليزية

 الفرنسية

 المهارات العلمية

 Cell Culture.  

 Immunoprecipitation.  

 Western Blotting.  

 Immunofluorescence.  

 Biochemistry.  

 Culture Bacteria.  

 Flow cytometry.  

 Extraction of Protein.  

 

 والخبراتالمهارات 

 برامج االوفيس   ❖

 العمل اإلداري  ❖

 القدرة على حل المشكالت  ❖

 الميل الى بناء العالقات االجتماعية  ❖

 إعطاء المحاضرات العملية  ❖

 . 6كتب شكر وتقدير من السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي عدد  

 . 25كتب شكر وتقدير رؤساء الجامعات عدد  

 . 15كتب شكر وتقدير من مدراء عامين عدد  

 شهادات تقديرية صادرة من مؤسسات علمية عراقية .  

 األستاذ المتميز على كلية التمريض لسنتين .  

 المؤتمرات والدورات

 (. 2021دورة االمتحانات التقويمية الوزارية/ كلية التمريض/ كربالء ) ✓

 (. 2017الحياتية/ جامعة بوردو/ فرنسا )مؤتمر التطوير الجيني والمعلوماتية  ✓

 (.2016الوراثة والجينات/ جامعة مونبيلية/ فرنسا )  مؤتمر  ✓

 (. 2015الوراثة والجينات / جامعة نيس / فرنسا ) مؤتمر  ✓

 (. 2014دورة في التقنيات البايلوجية الجزيئية والوراثية/ جامعة مرسيليا/ فرنسا) ✓

 (. 2014د المناعة/ جامعة مرسيليا/ فرنسا ) دورة التطبيقات المناعية الخلوية / معه ✓

 (. 2013دورة الزراعة الخلوية/ مركز ابحاث السرطان /جامعة مرسيليا/ فرنسا ) ✓

 (.2012دورة التقنيات الحيوية / جامعة فرانش كومتي / فرنسا )  ✓

 (. 2011فرنسا ) - دورة تعليم اللغة الفرنسية/ معهد اللغات/ بزانصون ✓

 (. 2010الفرنسية / القنصلية الفرنسية )دورة تعليم اللفة  ✓

 (.2009دورة تطوير المناهج/ كلية التمريض / جامعة بغداد ) ✓

 (. 2007العربية / جامعة ذي قار ) ةدورة سالمة اللغ ✓

 (.2007دورة تطبيقات الحاسوب االلكترونية / مركز الحاسبة االلكترونية / جامعة ذي قار )  ✓

 . ( 2007ر )دورة طرائق التدريس / جامعة ذي قا  ✓

 (. 2001دورة التحليالت المرضية / مدينة الطب / بغداد ) ✓

 (.2001دورة البرمجيات والحاسوب / وزارة الصحة / بغداد ) ✓

 (. 2000االداري / وزارة الصحة ) دورة التطوير  ✓
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