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 دكتورة في الطب  

 الوراثة البشري/ اختصاص طب أطفال 

 .   أستادة في الطب اختصاص الوراثة البشرية والطبية جمعة تونس المنار

  

 (باعثة ورئيسة ) 8991    رئيسة قسم العلوم الجينية  بكلية الطب بتونس الى

 (باعثة   ورئيسة)  2014 -8919قسم األمراض الخلقية والوراثية بمستشفى شارل نيكول بتونس  

         5182 - 8999الوراثة البشرية بكلية الطب بتونس:  مخبر البحث 

 .الوراثة البشرية بكلية الطب بتونس:  هادة الماجستيرمنسقة ش

                             البيولوجيا البشرية بكلية الطب بتونس                             :  منسقة شهادة الدكتوراه

 عضو مراسل لآلكاديمية للطب بفرنسا

 بيت الحكمة بتونس عضو مراسل لآلكاديمية مجمع

 

 :على متحصلة
 V جامعة باريس كلية الطب شهادة الدراسات المتخصصة العليا في الوراثة البشرية والعامة

 .شهادة الدراسات المعمقة في الوراثة كلية العلوم بتونس

 شهادة الدراسات المعمقة في بيولوجيا النمو

 V جامعة باريس كلية الطب

 . اريس جوانشهادة في مناهج  اإلحصائيات، معهد اإلحصائيات بكليات ب

 V شهادة في اإلحصائيات المطبقة في الطب  جامعة باريس كلية الطب

 تونسجمعة أستادة في الطب اختصاص الوراثة البشرية والطبية 

 

 مراسلة مرصد الوراثة بمنتريال كندا . 

 ممثلة تونس في لجنة اإلسترشاد الوراثي الوقائي لدى جامعة الدول العربية . 

  ممثلة تونس في لجنة الخبراء الحكوميين بالمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم  لوضع اإلعالن العالمي حول

 . الجينوم البشري

 مستشار لدى المنظمة العالمية للصحة 

  مشاركة كخبيرة في عديد من الندوات العلمية لمنظمة الصحة العالمية 

 

 

 

 

 



  للمرأة والعلوم 5112بعنوان سنة " اليونسكو ـ لولاير"ل منظمة على الجائزة العالمية من قبمتحصلة 

  ابإيطاليلعلمي الجائزة البحث علىمتحصلة  LATIUM tra Europa e Mediterraneo”. 

 من وسام الجمهورية لثالثمحرزة على الصنف ا . 

 من وسام اإلستحقاق التربوي نيمحرزة على الصنف الثا. 

 

 

مية مشاركة أو منسقة لعديد كتب عل 4 أبواب فيورقة علمية  و (821). أعمال ومنشورات في الطب والعلوم الجينية

 برامج البحث المشتركة بين الجامعات و مراكز البحث بأروبا و الوالبات المتحدة 

EUMEDIS 2003-2012; INSERM (France), CNRS (France), CMCU (France), EGF 

(BolognaItaly), NEI (USA) NIH grant 

 

 

 الجمعيات 

  ـ عضوة بعديد الجمعيات حاليا أو سابقا


