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أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

1995الطببغدادبكالوریوس

2003الطببغدادالماجستیر

2017الطب                             القادسیة الدكتوراه

أخرى



ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

2003مدرس مساعد1

2009مدرس2

2021استاذ مساعد3

استاذ 4

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
2003البكتیریا الطبیةالمجھریة االحیاء1

2017المناعة الطبیة المجھریة االحیاء2

 -20192022المناعة الطبیة -البایولوجي الجزیئيالمجھریة االحیاء3

4

5



رابعا": ( االطاریح ، الرسائل ) التي أشرف علیھا:

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

1

التشخیص الجزیئي للممرضات البكتیریة الشائعة وارتباطھا بمستوى 
بعض السایتوكینات في مرضى التھاب السحایا

2021المجھریة االحیاء

مع  مستوى CD20و  CD 4 تقییم الخالیااللمفاویة2
بعض السیتوكینات في المرضى الذین یعانون من 
عیب الحاجز البطیني القلبي  

2022المجھریة االحیاء

مع البكتیریا TLR-4ترابط تعدد االشكال الجیني لمستقبالت 3

الشائعة لمرضى المصابین بالتھاب المسالك البولیة

2022المجھریة االحیاء

 IFNو  IL4مع CD4وCD25دور الخالیا التائیة التنظیمیة 4

gama التحسسي في مرضى التھاب االنف

2022المجھریة االحیاء

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
حضور)بوستر / بحث ( المشاركة  مشاركدائرة صحة الدیوانیة2007مؤتمر دائرة صحة الدیوانیة1

مشارككلیة الطب2008المؤتمر العلمي األول /كلیة الطب2

مشارككلیة الطب2009المؤتمر العلمي الثاني /كلیة الطب3

باحثكلیة الطب2010المؤتمر العلمي الثالث /كلیة الطب4



باحثكلیة الطب2011المؤتمر العلمي الرابع /كلیة الطب5

باحثكلیة الطب2018المؤتمر الدولي االول /كلیة الطب6

باحثكلیة الطب2019المؤتمر الدولي الثاني /كلیة الطب7

مشاركبابل2018المؤتمر العلمي الثاني /البورد العربي8

المؤتمر الدولي  االفتراضي االول /كلیة 9

الطب

مشاركالقادسیة2020

المؤتمر الدولي  االفتراضي الثاني /كلیة 10

الطب

باحثالقادسیة2021

ندوات اسبوعیة خالل الموسم الدراسي منذ  11

2020 حتى 2009

2009-

2020

مشاركالقادسیة

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

دورة التعلیم الطبي / جامعة كربالءتقویم ابحاث علمیة  عدد اثنان



سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

2007عمید الكلیةكتاب شكر1
2008عمید الكلیةكتاب شكر2
2009رئیس الجامعةكتاب شكر3
2012رئیس الجامعةكتاب شكر 4
2013وزیر الصحةكتاب شكر5
2015عمید الكلیةكتاب شكر6
2017عمید الكلیةكتاب شكر7
2017عمید الكلیةكتاب شكر8
2017عمید الكلیةكتاب شكر9
2018رئیس الجامعةكتاب شكر10
2018رئیس الجامعةكتاب شكر11
2019رئیس الجامعةكتاب شكر12
2019عمید الكلیةكتاب شكر13
2019السید وزیر التعلیم العاليكتاب شكر14
2020السید وزیر التعلیم العاليكتاب شكر15
2020رئیس الجامعةكتاب شكر16
2020عمید الكلیةكتاب شكر17

ثامنا": البحوث العلمیة 



سنة النشرأسم البحث ت

1Bacteroides spp. isolation from pus or peritoneal fluid
in patients with perforated peptic ulcer.

2008

2Risk of fistula development following drainage of
ano - Rectal abscess –Bacteriological study

2009

3Assessment the Serum Level of IL6, IL10 versus Neuregulin 1 among
Schizophrenic Patients in Iraq

2017

4THE PROFILE OF HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN CLASS I IN 
PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

2017

5Persistently Elevated Levels of  Serum  Autoimmune Inflammatory   Markers 
After Total Thyroidectomy For Hashimoto's Thyroiditis.  An Indicator of 

Prevailing Autoimmunity.

2019

 6Level of Pro Inflammatory Cytokines In patients with Transfusion Related 
Acute Lung Injury. Multiple Comparisons Between Patients , Controls and 

Donor

2019

7Primary and Recurrent Breast Abscess in Non Lactational Women, Assessment of 
Risk Factors and Bacteria Involved. A prospective Cohort Study for Patients and 

Healthy Contro

2020

8
 Incidence and Bacteriology of Acute Suppurative Parotitis in Patients 
Managed by Non Invasive Ventilation.

2021

9
 Incisional Hernia, Different Approaches, The Defect Size Is the 
Referee

2021

10
 Cerebrospinal Fluid Culture versus Multiplex Real 
Time PCR in the Diagnosis of Bacterial Meningitis

2021

11Prognostic value of IL 10 and TNF alpha in patients with VSD2022

12Role of CD4 and CD25 TREG cells in patients with hay fever2022



13Detection of Toll- like receptors 4 gene polymorphism 896 A/G in 
patients with recurrent UTI

2022

تاسعا": الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

1_evaluation of some immunological markers in schizophrenic 
patients 
________________ __ ____!___ ___ _ ________ _ __ ______ _ ___________________ ______________ _____ _ _________________________________

2017

2

3

4

5

عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي


