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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 وميكروبيولوجي علوم الطبية حماضر
  خمربي طبأخصائي و 

 :مطلومات ذخصيـــــظ- 

 21/41    :عنوان البٌت -

 الدحدوح, محطه النعٌم, الشارع المقابل لسوبرماركت بسام الدحدوح بجوار شالٌه العائلة.تل الهوي امتداد شارع   السكن: -

 فلسطٌن - غزةمدٌنة     :بلدال -

 )خلٌوي( 29 24 71 00972599ثانً   78 77 37 00972594  :وواتس اب جوالال -

 Sahkh@hotmail.comand  Sahkh2727@gmail.com   :عنوان االنترنت -

    فلسطٌنً  الجنسٌة: -

 بنت(2  +ولد5 متزوج )  الحالة: -

 ذكر  الجنس: -

 1979 \ 10 \ 29    تارٌخ الوالدة: -

 7 0351165 9   رقم الهوٌة: -
 

 

  :الطمل- 

  (حتى االن  2009من) واحياء دقيقه رلوم طبيظ محاضرأدتاذ: 

 .الطبٌةلشامل للتحالٌل المتحان ا التحضٌرٌة الدورة فًومدرب  اضرمحوزاره التعلٌم العالً:   2022: -

 االمتحان الشامل لطالب  فنى تحالٌل طبٌه.و مصحح ومدقق وواضع  مراقبوزاره التعلٌم العالً:   2022: -

 االمتحان الشامل لطالب  فنى تحالٌل طبٌه.و مصحح ومدقق وواضع  مراقبوزاره التعلٌم العالً:   2021: -

 االمتحان الشامل لطالب  فنى تحالٌل طبٌه. فًمراقب وزاره التعلٌم العالً:   2020: -

)نظري و كٌمٌاء طبٌة , ) نظري وعملً(سوائل الجسم , ) نظري وعملً( ضاألمرا األنسجة وعلم    2013: -

علم و عامةاحٌاء و ) نظري وعملً( و االحٌاء الدقٌقة التشخٌصٌة ) نظري وعملً( دقٌقةاحٌاء  عملً(,
 :علم الفطرٌات الطبٌةو)نظري و عملً( لطفٌلٌات الطبٌة علم او )نظري و عملً( التحالٌل الطبٌة

 .(2202) لغاٌة االن( تدرٌس بنظام جزئً)كلٌة الدراسات المتوسطة,  -عة األزهر بغزةبجام

 غزة. -مركز الوسام الثقافً التعلٌمً, مقابل موقف الزهراء ب :إسعافات أولٌة وسالمة          : -

 غزة. -, مقابل موقف الزهراء التعلٌمً الثقافًمركز الوسام ب :العامةبٌولوجً للثانوٌة   2012: -

 غزة. - الثالثٌنًجمعٌة حلمنا الثقافٌة, ش ب :وسالمة أولٌة إسعافات  2011: -

كلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة )لجمٌع األقسام: الطب  -جامعة األزهر بغزة :كٌمٌاء حٌوٌة طبٌة 2010: -
 و التصوٌر الطبقة و العالج الطبٌعً(, )ساعات غٌر معتمدة(. المخبري

 .غزة -, فلسطٌن نقابة المهن الطبٌة الفلسطٌنٌةب :مٌكروبٌولوجًوكٌمٌاء طبٌة  2006: -
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 :وظائف اخرى 
 .القدس الٌوم من قناه فضائٌة لقاء مباشر لمده ساعه: لقاءات مباشره حول التطعٌم و المتحور دلتا فٌروس كورونا : 2021 -

 : The sciences Gate (Samy Khwiter)انشاء قناه ٌوتٌوب باسم: : 2021 -

ولقاءات عن انتشار  علمً وطبً جامعً ومعمل مسجله كامله محاضره 300قناه تحوى على اكثر من  
 .19 كوفٌد

 .اكثر من قناه فضائٌة ومجله ورقٌه : العدٌد من اللقاءات و المقاالت فى 19لقاءات مباشره حول كوفٌد:  2019 -

 غزة. -نقابة المهن الطبٌة الفلسطٌنٌة, فلسطٌن  :: عضو منتخب باإلدارة العامة 2009 -

 .بالمؤسسات األمنٌة و الشرطٌة الفلسطٌنٌة نقابة المهن الطبٌة الفلسطٌنٌةمكلف من  :طب وقائً حاضر وموجهم  2006: -

لغاٌه , )غزة - كمٌدان فلسطٌن ش فهمً ب -مختبر الهدى الطبً, الطبًمركز النداء مختبر  :أخصائً تحالٌل طبٌة  2005: -
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 مــــــــــالتطلي:- 
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الجامعة  كلٌة العلوم الحٌاتٌة,, الجزٌئٌة الطبٌة األحٌاء/ الهندسة الوراثٌةبحث ماجستٌر, بفرع علم  غٌر مكتمل, 2006 – 2008: 

 (. 2008 اإلسالمٌة بغزة )بسبب الحرب غزة

Title: The Incidence of Heme Oxygenase (HO-1) gene (HMOX1) Promoter Polymorphism in 

Coronary Artery Disease Patients and its Relationship with Bilirubin and Lipid Profile 

 .)جٌد)تقدٌر  جامعة األزهر بغزة -كلٌة العلوم  - مٌكروبٌولوجًبكالورٌوس  1998 – 2004: 
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مركز (, مستوىكل  ساعة 30, )(%86)) التاسعالخامس والسادس والسابع والثامن و )المستوى اتدور ,لغة انجلٌزٌة :
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 مركز سالم  بغزة.ساعة(,  40, )(%93)دورة  لغة انجلٌزٌة متقدمة 2010:
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 المهن الطبٌة بغزة. نقابةساعة(, مركز النور و  30)دورة متخصصة  :طب شرعً وعلم السمومال 2008:

2007 :SPSS المهن الطبٌة بغزة. نقابةساعة(, مركز شارك  40)دورة  :تحلٌل إحصاء حٌوي 

 غزة للصحة النفسٌة بغزة.برنامج مركز ساعة(,  80)دورة تدرٌبٌة متقدمة  :إنسانصحة نفسٌة وحقوق ال 2006:
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 الشرطة الفلسطٌنٌة.المعمل الجنائى, , )دورة كاملة(دورة مخصصة  :المخدرات بأنواعهاكٌفٌة الكشف عن          :

 وزارة الصحة الفلسطٌنٌة بغزة. -شهور( 3)تدرٌب عملً  :مستوصف شهداء الزٌتونمختبر  2004:
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  وزارة الصحة الفلسطٌنٌة بغزة. -شهور(  6)تدرٌب عملً  :مجمع الشفاء الطبً بنك الدم ومختبرات        : 

 وزارة الصحة الفلسطٌنٌة بغزة.  -شهور(  3) تدرٌب عملً :مختبرات عٌادة شهداء الرمال        : 

 غزة. -جامعة األزهر –دورة  مجلس اتحاد الطلبة :إعداد القٌادة الشابة 2001:

 الثقافً بغزة. أبو جهادساعة(, بمركز  40)دورة  بالحاسوبملحقاته حاسوب دورة دوس و وٌندوز وورد واكسل و  :1994

  و تقــــدير رلى رـــــــــذكذهادات:- 
 

 لجان القومسٌون الطبٌة, مدٌر عام إدارة الخدمات الطبٌة وطاقمها بالشرطة الفلسطٌنٌة.العمل التطوعً,  :2006

 الشرطة الفلسطٌنٌة. غزة,-وطاقمها بالشرطة الطبٌةإدارة الخدمات  ,التدخل الطبً وإسعاف حٌاة مرٌض :        

 اإلدارة العامة للخدمات الطبٌة بالشرطة الفلسطٌنٌة. االلتزام التام والتقٌد بالتعلٌمات, :2005

 غزة, بمعرض القدس العلمً.-قسم األحٌاء بجامعة األزهر رئٌس اإلتقان العلمً الممٌز, :2001

 غزة, بمعرض القدس العلمً.-ة األزهرإدارة جامع اإلشراف والمشاركة, :        
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 ,بالمجلة الطبٌة العالمٌة :نشر دراسة علمٌة :2021

 Defense and Immune Response to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in 

COVID-19 Patients: A Narrative Review. By Samy H. Khwiter (2021). 

https://austinpublishinggroup.com/medical-sciences/fulltext/ams-v6-id1044.php 
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 10/5/2020, فضائٌة القدس الٌوم, 19لقاء وحوار مفتوح تلفزٌونً مباشر: حول تفشى الكوفٌد :2020
 30/3/2020, فضائٌة القدس الٌوم, 19لقاء وحوار مفتوح تلفزٌونً مباشر: حول تفشى الكوفٌد :2020
 20/3/2020, جرٌدة فلسطٌن, 19لقاء وحوار كتابً: حول تفشى الكوفٌد :2020
 18/3/2020, فضائٌة القدس الٌوم, 19لقاء وحوار مفتوح تلفزٌونً مباشر: حول تفشى الكوفٌد :2020
 .13-4-2017فلسطٌن, -بغزة اإلسالمٌةجامعة  :للعلوم سادسالمؤتمر العلمً الدولً ال :2017

The Distribution of Risk Factors Associated with CAD in Gaza 

 ,بالمجلة الطبٌة العالمٌة :نشر دراسة علمٌة :2017

 Risk Factors Associated with Coronary Artery Disease in Gaza By Samy H. Khwiter & Abdalla Abed 
https://globaljournals.org/GJMR_Volume16/E-Journal_GJMR_(I)_Vol_16_Issue_4.pdf 
 

 .31-5-2011سطٌن, فل-جامعة األقصى بغزة :المؤتمر العلمً الدولً الثانً للعلوم الطبٌعٌة والتطبٌقٌة :2011
-جامعة النجاح بنابلس :: المؤتمر العالمً للدراسات العلٌا فً مجاالت العلوم الطبٌعٌة واإلنسانٌة والهندسٌة        

 .1-5-2011 فلسطٌن,

 دراسة بعنوان: : ,13-3-2010 فلسطٌن -جامعة ابودٌس بالقدس ,المخبريالمؤتمر الفلسطٌنً السادس للطب  :2010
Risk Factors Associated with Coronary Artery Disease in Gaza                                         , 

 ادوبــــــــــــمهارات الح:- 
 

 المودل التعلٌمً و كتابه االبحاث العلمٌهإتقان التعامل مع برامج الحاسوب بمهارة عالٌة جدا, وورد و اكسل و بوربوٌنت و. 

 والكتابة والطباعة, بمهارة عالٌة جدا. عاملالت 

 .متابعة الدراسات والتقدم العلمً بواسطة الشبكة االلكترونٌة واالشتراك بالعدٌد من المواقع العالمٌة الطبٌة 

  كاتب علوم طبٌة بالعدٌد من المواقع الطبٌة مثل: مختبرات العرب ومختبرات كل العرب و أدمن لمجموعة منتدى الطب
 .فٌس بوك –الفلسطٌنً 

https://austinpublishinggroup.com/medical-sciences/fulltext/ams-v6-id1044.php
https://globaljournals.org/GJMR_Volume16/E-Journal_GJMR_(I)_Vol_16_Issue_4.pdf
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 ارات اللعظ:ـــــــــــــــــــمه- 
 

 (بدرجة ممتازة) واستماع , قراءة وكتابةاللغة العربٌة. 

 (بدرجة ممتازة) واستماع , قراءة وكتابةاللغة االنجلٌزٌة. 

 مقبولة(بدرجة ) واستماع , الكتابة والقراءةاللغة الفرنسٌة. 

 ات:ـــــــرضويات ونذاط- 
 

 قسم الدورات الطبٌة, جمعٌة حلمنا, ش الثالثٌنى بمدٌنة غزة. لمسؤو 

  أالنلغاٌة  8002, عام , بغزةالفلسطٌنٌة بإدارة نقابة المهن الطبٌةمنتخب عضو. 

 .اشتركت بالعدٌد من حمالت بنك الدم, سحب وتحضٌر وحدات الدم, بغزة 

 .عضو بنقابة المهن الطبٌة 

 العلمٌة والطبٌة على جمٌع المستوٌات. نشط بالفعالٌات العلمٌة والمساهمات 

 ن:ــــــــــــــــــمطرفي- 
 .قسم مراقبه الجودة وزاره الصحة الفلسطٌنٌة وجامعه االزهر كلٌه الصٌدلة و الدراسات المتوسطة :عبد الحمٌد البلبٌسً د. 

 0598197432 رئٌس قسم التخطٌط والجوده جامعه فلسطٌن

 :0595232325جامعه االزهر كلٌه الدراسات المتوسطه  د. بسام شاهٌن 

 .قسم الهندسة الوراثٌة. -كلٌة العلوم الحٌاتٌة  - الجامعة اإلسالمٌة عابد: عبد هللا د 

 .التطبٌقٌة كلٌة العلوم الطبٌة –جامعة األزهر  . اشرف شقلٌة:أ عمر ابوتٌم و د. 

طرـــخوي حسن سامي  


