اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
-١اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
االسم :
تاريخ الميالد:
مكان الميالد :
الديانة :
الحالة االجتماعيه :
الدرجة العلمية :

كارولين ادوارد عياد خله
١٩٧٥-٩-١٧
الخرطوم
مسيحية
متزوجه
استاذ مشارك.

 -٢اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﻲ:
جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا كلية علوم االشعة الطبية ص ب ١٩٠٨
.تلفون٠٠٢٤٩١٨٣٧٧١٨١٨:
فاكس٠٠٢٤١٨٨٣٧٨٥٢١٥:
جوال٠٩٢٢٠٤٤٧٦٤:
carolineayad@yahoo.com
البريد االلكتروني:
carolineayad@Sust.com
-٣اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 :١٩٩٢مدرسه الخرطوم القديمة الثانوية بنات
:١٩٨٧مدرسة الراھبات بالخرطوم
:١٩٨٦مدرسة القديس فرانسيس االبتدائية
 -٤اﻟﻤﺆﻫﻼت:
٢٠٠٧دكتوراة الفلسفة-تكنولوجيا االشعة التشخيصية –جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا-كلية الدراسات
العليا-الخرطوم-السودان
٢٠٠٢ماجستير العلوم -تكنولوجيا االشعة التشخيصية –جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا-كلية
الدراسات العليا-الخرطوم-السودان
 ١٩٩٧بكالريوس العلوم)شرف( -تكنولوجيا االشعة التشخيصية –جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا-
كلية الدراسات العليا-الخرطوم-السودان
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 -٥ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ:
-

التاثيرات الحيوية لالشعه الغير مؤينة
تحليل ونقد الصور االشعاعية المقطعيه الطبيعية
تحليل ونقد الصور االشعاعية المقطعيه في حاله المرض
دراسة تقنيات االشعة المقطعيه و الرنين المغنطيسي
االثار الضارة لالشعة و طرق الحماية

 -٦اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
-

 ٢٠١٠محكم الوراق علمية –مجلة العلوم و التقانة-جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا
 ٢٠١٠-٢٠٠٣ممتحن داخلي لطالب الدراسات العليا الكثر من  ١٠رسائل)-تخصصات
مختلفة:الموجات الصوتية،االشعه التشخيصية،الفيزياء( جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا-
 ٢٠٠٩ممتحن خارجي لطالب البكالريوس)الدفعة االولي(-جامعه العلوم الطبية و التكنلوجيا
لالمتحانات و المناھج :كلية علوم االشعه
 ٢٠٠٣الي االن ممتحن خارجي لطالب البكالريوس -جامعه العلوم الطبية و التكنلوجيا-كلية طب
االسنان)ا شعه الفكين و تصوير الوجة(
-٢٠٠٨الي االن عضو لجنة االمتحانات المركزية -جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا
 -٢٠٠٧الي االن عضو لجنة التقويم و االعتماد-كلية علوم االشعه الطبية -جامعه السودان للعلوم و
التكنولوجيا
-٢٠٠٣-١٩٩٩محاضر –جامعه الزعيم االزھري-كلية علوم االشعة و التصوير الطبي
 ٢٠٠٥-٢٠٠٣محاضر جامعه الرباط الوطني-كلية علوم االشعة و الطب النووي
٢٠٠٩والي االن استاذ متعاون-الكلية الوطنية للدراسات الطبية و التقنية
٢٠١٠و الي االن استاذ متعاون-جامعه النيلين مدرسة طب االسنان
 ٢٠١١عضو مجلس منسقيين الدراسات العليا -جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا
 ٢٠٠٣دورة تدريبية في التصوير بالرنين المغنطيسي )مستشفي الرباط الوطني و مستشفي السالح
الطبي(
٢٠٠١دورة تدريبية في التصوير باالشعة المقطعية )المركز الطبي الحديث و مستشفي السالح
الطبي(
 ١٩٩٧تدريب علي الموجات الصوتية لفحوصات النساء و التوليد
 ٢٠١٠دورة تخريط المنھج-التقويم الذاتي و ضمان الجودة-جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا
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  ٢٠١٠تحليل الصور الرقمي)مات الب(كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات-جامعه السودانللعلوم و التكنولوجيا
  ٢٠١١دورة تدريبية في مھارات كتابه البحث العلمي -المركز التركي للتعليم المستمر -جامعهالسودان للعلوم و التكنولوجيا
 -٧اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ:
البكالريوس:
 علم التشريح االشعاعي علم التشريح المقطعي علم االمراض االشعاعي التطبيقي للطالب تخصص اشعة تشخيصية و عالج باالشعه علم وظائف االعضاء علم االمراض العام تقنية التصوير تخصص اشعة تشخيصية فيزياء و تقنية االشعة المقطعية فبزياء و تقنية الرنين المغنطيسيالدراسات العليا:
 علم التشريح المقطعي للطالب )تخصص اشعة تشخيصية و عالج باالشعه والطب النووي( فبزياء الرنين المغنطيسي للطالب )تخصص اشعة تشخيصية( تقنية الرنين المغنطيسي للطالب )تخصص اشعة تشخيصية( -٨اﺷﺮاف اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ:
اكثر من  ٢٠رسالة ماجستير لطالب الماجستير تخصص اشعه تشخيصية و موجات صوتية
وحوالي  ٦رسائل دكتوراة لطالب الدكتوراة تخصص اشعه تشخيصية و  ٢تخصص موجات صوتية.
 -٩ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤﺜﻴﺔ:
 مركز ابحات المايستوما )المايستوما في السودان –طرق التصوير و التشخيص الحديثة( جامعه الخرطوم كلية الطب –قسم وظائف االعضاء )التاثيرات الحيوية للرنين المغنطيسي كوسيلةحديثة للتصوير(
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 جامعة العلوم الطبية-كلية طب االسنان )بحوث في تصوير الفك باالشعة( الموجات الصوتية الملونة للقلب و االوعية الدموية -١٠اﻟﺨﺒﺮات اﻻدارﻳﺔ:
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦رئيس قسم العلوم االساسية –جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا –كلية علوم االشعة
الطبية
 ٢٠٠٧الي االن نائب عميد كلية علوم االشعة الطبية
 -١١ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﺎن:
 ٢٠١١الي االن عضو لجنة التقويم و االعتماد –مجلي المھن الطبية و الصحية السودانية
 ٢٠٠٩الي االن عضو جمعية االشعة السودانية
 ٢٠٠٩الي االن عضو جمعية االشعة البريطانية –بريطانيا-لندن.
:١٢اﻟﻤﻨﺸﻮرات:
 Journal Ofتاثير المجال المغنطيسي الثابت في التصوير بالرنين المغنطيسي علي بعض عوامل الدم في الفئران -
Science And Technology,Vol.10 No.3 October 2009 .

 تقويم تغيرات الشريان الثباتي لدي المرضي المصابين بارتفاع ضغط الدم باستخدام موجات الدوبلر) ISSN 2218-4139- Bi-annual international journal of medical diagnostic ultrasound. Vol
(3 Number 2 July 2011.
 نتائج الموجات الصوتية لدي مرضي الفشل الكلوي و عالقتھا بمستوي كرياتنين مصل الدم) ISSN2218-4139- Bi-annual international journal of medical diagnostic ultrasound.Vol 3
(Number 2 July 2011.
 تقويم امراض الكلي المزمن لدي االطفال باستخدام الموجات الصوتية)ISSN 2218-4139 ,Bi-annual international journal of medical diagnostic ultrasound VOL 2 Number 1 July
(2011.
 التنبؤ بحدوث الكلبش ومقاومة نمو االجنة داخل الرحم باستخدام موجات الدوبلر) Sudan MedicalMonitor Journal Vol. 6 No 3 .2011
 دراسة اشعاعية عن ابعاد القنوات المرارية في حاله اليرقان االنسدادي) Sudan Medical MonitorJournal.Vol 6 No . 2, 2011
 التاثير الحيوي للمجال الكھرو مغنطيسي لتردد موجات الراديو المستخدم في التصوير بالرنين المغنطيسي عليبعض عوامل دم الخروف Sudan Medical Monitor Journal.Vol 6 No . 2, 2011
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-

دراسة نسيجية-تاثيرات التعريض المتكرر لبروتكول تصوير العمود الفقري باستخدام الرنين المغنطيسي علي فئران
االلبينو السويسريةSudan Medical Monitor Journal.Vol 6 No .3, 2011.-
ٮتقويم طلب فحص االشعه في المراكز التشخيصية في والية الخرطومSudan Medical -
Monitor Journal.Vol 6 No . 3, 2011

التاثيرات الحيوية لفحوصات التصوير بالرنين المغنطيسي علي العالمات الحيويةSudan Medical -
Monitor Journal.

 دراسة تشريحية اشعاعية :قياس زاوية المفصل القطني العجزي و استخدام زاوية انبوبة االشعهاالمثلSudan Medical Monitor Journal-
 معدل االصابه بمشاكل الصحة بين العاملين بالغرفة المظلمة في بعض مستشفيات والية الخرطوم-Alzaaiem Alazhari University ,The Scientific Journal- ISSN 1858-5035

 امثلت عوامل تصوير صورة اشعه - Sudan Medical Monitor Journal-١٣اﻟﺴﻤﻨﺎرت و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات:
 مؤتمر االشعه العالمي الخامس و العشرون  ٨-٥يونيو -٢٠٠٨مراكش-المغرب)مشاركة بتقديم وورقة علمية(
 مؤتمر السرطان االول-قاعة الصداقة الخرطوم-السودان  ٦-٤ديسمبر٢٠٠٩ مؤتمر االشعه العربي الثاني -اسكندرية -مصر  ٢٧-٢٤ابريل ٢٠٠٩ -١٤اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ:

اللغة االم  :اللغة العربية
لغات اخري  :اللغة االنجليزية
 -١٥ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻴﻬﺎ :
 -البروفسور علي عبد الرحمن )جامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا –مركز الجودة الشاملة(

Tel: + 249 183 743602 – 743604, Fax: 0183 743606,Mobile: + 249
912303169,E-mail: totalqualitycentre@yahoo.com ,
alitge 1@yahoo.com .
-البروفسور الصافي احمد عبد  Mجامعه السودان للعلوم و التكنولوجيا –عميد كلية علوم االشعة الطبية (

P.O.Box 1908 , College Of Medical Radiological Science ,Tel _+249 9
12355314 , 249 123798972,E-mail :alsafi1000@hotmail.com
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