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الجنسية

palestine
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Married
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Associate professr

القسم
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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

,الدكتوراة
,الدكتوراة
,الدكتوراة
1999

,University of Rajasthan -Indiaالدكتوراة

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
,

,

1982 ,1994

Laboratory technician ,Ministery of health
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المهام الدارية
 المستوى,  المهمة,  النهاية- البداية

,القسم

,

head department ,القسم

2007 ,2009

,القسم

,

,القسم

,

العضوية المهنية
 المستوى,  نوع العضوية,  المؤسسة, السنة

جامعة,,
الهتمامات البحثية
اهتمام

, , , Infectios diseases , Public health
منشورات مختارة
 فصل في كتاب/ كتاب

() . , ,
() . , ,
() . , ,
() . , ,
() . , ,
() . , ,
() . , ,
بحوث في مجلت علمية

Huseeiny Jarousha and Afifi (2006) . Microbial resistant pathogenic bacteria in Nosocomial infection
,Journal of Union of arab Bilogists ,14(B)() ,83-97. ( )
sharma Jarousha and Srivastava (1999) . Chlotococca;ls from jalmahal lake Their relevance to
composition to of water ,Journal of Environment &pollution ,6(4) ,231-235. ( )
Shubair Marcus Lash Abed and Jarousha (1984) . Cholera in Gaza ,Ann Soc Beig Mad Trop 64 199200,64() ,199-200. ( )
الشراف
 السنة,  الجلسة,  الرسالة,  المرشحين, الدرجة

 ماجستير,The impact of seawater microbial pollution on health in Gaza strip , ,2005 ,
 ماجستير,The prevalence of multidrug bacteria in nosocomial infection , ,2003 ,
 ماجستير,Epidemiology of Neisseria meningitdis among children in Gaza strip in Gaza
strip , ,2003 ,
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منجزة

التقييم
 السنة,  التقييم, الوصف

,

دكتوراة/ممتحن أطروحة ماجستير

,2006

ممتحن

Neonatal septicemia in Gaza City hospitals ,bacterial pathogens
.Antibiotic sensisitivity and immuno response ,2005
التدريس
 اسم المادة, المستوى

Food microbiology *
Diagnostic microbiology *

البكالوريوس

General bilogy *
public health *
*

دراسات عليا

مساهمات مجتمعية
 المستوى,  المساهمة,  الى- من

Laboratory diagnosis courses ,جامعة

1995 - 1998
التعليم المستمر

 الفترة,  المؤسسة,  المكان,  الموضوع, السنة

1995 ,Laboratory diagnosis analysis ,lab of university ,CONTINUING EDUCATION ,1995-1998
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