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أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

1998الكوفةطب وجراحة عامةبكالوریوس

2007النھرینتشریح بشريالماجستیر

2017حاجھ تبھ/تركیاتشریح بشريالدكتوراه

أخرى

الصورة



ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

2007مدرس مساعد1

2017مدرس2

2020استاذ مساعد3

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
االولىتشریحالتشریح1

الثانیةتشریحالتشریح2

3

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

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت



1

2

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
حضور)بوستر / بحث ( المشاركة  1

British Association of Clinical
Anatomists, the European Association for 

Clinical Anatomy and the Sociedad

Anatomica Espanola on 24th–27th June 
2015 at the Medicine and Pharmacy Faculty,Rouen, France2

2015London Article and 

Poster 

2
1st international uroanatomy congress of the 

 international young urologists association, 
the Turkish society of anatomy and clinical 
anatomy, and the European association of 

clinical anatomy. On june 14 to 16, 2013 in Izmir, turkey

2013IzmirPoster 

presentation

3
kongresi
 TURKEY2016

2016AnkaraAttendance 

4
ARA 2015. TURKEY

2015

2015AnkaraAttendance 

5
UUU2015 2nd international 
uroanatomy, urotechnology and 

urosimulationcongress. Turkey

2015AnkaraAttendance 

61st international conference of medical 
and pharmaceutical scinces

2017Iraq  participatio
n

7
اإللكتروني للتعلیم األول التقویمي المؤتمر

2020IraqAttendance

2020IraqParticipant



8International Virtual Conference of 
Biotechnology Research Center” 
(IVCBRC-2020)

9
UNION OF THRACE UNIVERSITIES 

V. INTERNATIONAL HEALTH 
SCIENCES CONGRESS

2022Turkeyparticipatio
n 

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

PCRTechnical training in using technology in 
education

  IHCEMG \ Hacettepe university/ Turkey

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

2020وزیر التعلیم العالي والبحث العلميكتاب شكر وزاري1

2018جامعة القادسیةكتاب شكر من السیدة رئیس الجامعة2

2018كلیة الطبكتاب شكر من السید عمید كلیة الطب3

2022جامعة بابلكتاب شكر من السید رئیس الجامعة4

ثامنا": البحوث العلمیة 



سنة النشرأسم البحث ت

1
Bilateral  double layers of quadratus plantae muscle: A case report

2016

2
Effect of gentamicin on renal tubule in diffirent doses: 

experimental study

2011

3Quantitative and Morphometric Evaluation of the
Foramina Nutricia in the Long Bones of the Upper and

Lower Extremities in Anatolian Population

2018

4A bony defect of the sphenoid air sinus found in male cadaver: a case report2018

5The blood supply of the inferior nasal concha (turbinate): a cadaveric
anatomical study

2020

تاسعا":الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

1Anatomi Temel Ders Kitabi2015

2

3

4

5

عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي

           تركي


