
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

ــ االســ  امل عبداالله صكبان العبادي     :  ـم ـــــــ

 اعزب  الحالة الزوجية :

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 فيزياء طبية / ليزر  :    ص ــــــالتـخـص

  تدريسي   : ةالوظيف

 استاذ مساعد الدرجة العلمية :

   كلية الطب/جامعة القاديسية:     عنوان العمل

 ibadi@qu.edu.iq-amel.al.  :كترونيالبريد إالل

                                              ml_absq@yahoo.com 

 أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ة ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 
 

 1999 التربية  جامعة القادسية 

 2006 الطب المستنصرية  الماجستير 

 الدكتوراه
 

 IMS 2018 بوردو / فرنسا 

 أخرى 
 
/ 

 

/ / 
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 االلقاب العلمية ثانياً : 

 تاريخ الحصول على اللقب   اللقب العلمي  ت

 2007 مدرس مساعد  1

 2010 مدرس  2

 2021 استاذ مساعد 3

 / استاذ  4

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها  ثالثا" 

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 -1999من  الفيزياء طبية / اول  الفسلجة والفيزياء طبية  1

 مستمر 
 2020-2018 حاسبات / ثاني  الفسلجة والفيزياء طبية  2

 2021-2018 حاسبات / اول  الفسلجة والفيزياء طبية  3

 

 

 ال توجـــــد :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح   ) : رابعا"

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال األطروحة  أو  اسم ت 

1    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا"

) حضور  نوع المشاركة   االنعقاد مكان  السنــة   العنوان  ت

 مشاركة (   –

بوستر  ) بحث / 

 حضور( 

مؤتمر دولي لتشخيص وعالج الحراري  1
 المراض السرطان 

 حضور االردن 2010

 مشاركة اليابان  2018 مؤتمر دولي تيراهيرتز في الطب  2

 مشاركة المكسيك  2017 الطب  في  تيراهيرتز دولي مؤتمر 3

 مشاركة دانمارك  2016 الطب  في  تيراهيرتز دولي مؤتمر 4

 مشاركة روسيا 2017 الطب  في  تيراهيرتز دولي مؤتمر 5

 مشاركة فرنسا  2017 الطب  في  تيراهيرتز دولي مؤتمر 6

 حضور بريطانيا  2019 مؤتمر دولي في الطب  7

ورشة عمل تدريبية لتطوير المهارات   8
 التدريسية 

 حضور بريطانيا  2019

ورشة عمل: الخطوة الرئيسية إلنشاء وتقييم   9
 النظام. 

 حضور عراق/جامعة القاديسية/كلية الطب  2019

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 ورشة عمل: نظام الدورات  10

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 ورشة عمل: نهج التعلم القائم على المشكلة 11

ورشة عمل: لماذا يعتبر التشاور االتصال  12
 للمستشفى العام في العراق.النفسي مهًما 

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019

ندوة علمية: الكشف المبكر عن سرطان  13
 الثدي 

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 ندوة علمية: طفيليات الديدان  14

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 السرطان. ندوة علمية: طرق تشخيص  15

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 ندوة علمية: غشاء البكارة وكيفية الفحص  16

ندوة علمية: آخر التطورات في عالج   17
 ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته 

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019

علمية: انتشار فيروس األنفلونزا  ندوة  18
 جافظة الوبائية في الم

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 ندوة علمية: العقم  19

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 الدقيقة للجلد البشري تراكيب ندوة علمية: ال  20

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 لدول البحر المتوسطندوة علمية: فقر الدم  21

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 دورة تدريبية: تقنية التألق  22

دورة تدريبية: الكشف المبكر عن سرطان  23
 عنق الرحم. 

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019

 حضور الطب  كلية /القاديسية جامعة/عراق 2019 محاضرة: تأثير المواد الكيميائية والبيولوجية  24

 مشاركة  ماليزيا  2021 ندوة علمية  25

 حضور جامعة القادسية / عراق  2020 علمي افتراضي دولي مؤتمر  26

 حضور جامعة القادسية / عراق  2020 افتراضي (الكيمياء)علمي دولي مؤتمر  27



 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور جامعة القادسية / عراق  2020 افتراضي (زراعة)علمي دولي مؤتمر  28

المؤتمر الدولي األول حول جائحة فيروس   29
 كورونا

 حضور جامعة واسط  2020

ى مستقبل قوامه حلقة نقاشية : السبيل ال 30
 فة والمستدامة الطاقة النظي

كلية الطب بالتعاون مع الجمعية   2022
 العراقية لالكاديميين

 مشاركة

السالمة واألمن البيولوجي دورة تدريبية :   31
 والفيزيائي والكيميائي وحماية البيئة 

كلية الطب بالتعاون مع الجمعية   2022
 العراقية لالكاديميين

 مشاركة

 

 االخرى: األنشطة العلمية   سادسا" 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : "سابعا

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير  كتاب الشكر أو ت

 2020/ 8/ 11 العالي  التعليم وزير  االلكترونية انجاز متطلبات االمتحانات  1

 2020/ 7/ 21 ريئس جامعة القادسة  تثمين جهود في الصفوف االلكترونية  2

 2020 ريئس جامعة القادسة  تثمين جهود في اللجنة االمتحانية  3

 12/2013/ 31 /جامعة القادسية   رئيس الجامعة اختيار جامعة القادسية كأفضل جامعة اقليمية  4
 

 12/2019/ 12 معاون العميد للشؤون العلمية لجنة امتحانية  5

 2020/ 1/ 19 القادسية  جامعة  رئيس  امتحانية  لجنة 6

 2020/ 9/ 27 وكيل وزارة التعليم  تثمين جهود  7

 2021 /جامعة القادسية   رئيس الجامعة لجنة امتحانية  8

 2022 /جامعة القادسية   رئيس الجامعة لجنة امتحانية  9

 2021 السيد العميد / كلية الطب  لجنة امتحانية  10

 2022 السيد العميد / كلية الطب  لجنة امتحانية  11

 خارج الكلية  داخل الكلية

 تدريبية    ثالث دورات

2020 
 2019تقيم بحث واحد/

 سمنارات   5 عضو جمعية الفيزياء طبية 

 بوسترات علمية  االكاديميين عضو جمعية جودة 

  2019بتعاون مع جامعة عالمية علمية مشاركة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 السيد العميد / كلية الطب  المؤتمر التقويمي تثمين جهود في  12

 

 

 البحوث العلمية   :ثامنا" 

 سنة النشر  أسم البحث   ت 

1 tube voltagehead in CT scan with low ose of Radiation d 2008 

2 on pathogens bacteria in vitro Effect of  electrical stimulation 2009 

3 Factors affecting the required power in Nd: YAG laser Posterior capsulotomy 

after cataract surgery 

2008 

4 Terahertz biomedical imaging: From multivariate analysis and detection to 

material parameter extraction 

 

2017 

5 THz spectroscopy and imaging for breast cancer detection in the 300–500 

GHz range 

2017 

6 Pilot study of freshly excised breast tissue response in the 300 – 600 GHz 

range 

 

2018 

7 NearSense – Advances Towards a Silicon-Based Terahertz Near-Field 

Imaging Sensor for Ex Vivo Breast Tumour Identification 

 

2018 

8 A novel approach of aqueous solution analysis using a fully-integrated 

terahertz near-field sensor 

 

2017 

9 Studies on PCA for Breast Tissue Segmentation 

 

2018 

10 Automated data and image processing for biomedical sample analysis 

 
2016 

11 THz Spectroscopy and Imaging for Breast Cancer Detection in the 300-500 

GHz range 
2017 

12 Scanning laser terahertz near-field reflection microscope for 
biological analysis 

 

2019 

13 Ex Vivo Terahertz Imaging Reflection Of Malignant And Benign Human 
Breast Tumors 

2022 

 

 ال توجد  الكتب المؤلفة أو المترجمة. : "تاسعا

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات . ــ:اللغ  "عاشرا

             عربي ✓

  انكليزي ✓

          فرنسي ✓

 


