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الوظائف التي شغلھا 

المالحظاتتاریخ اشغالھا الوظیفة ت
2007طبیب مقیم دوري1

2010مقیم اقدم طب نفسي2

2015طبیب اختصاص طب نفسي3

2015تدریسي في كلیة الطب4



المؤھالت العلمیة 

التاریخالكلیـــة الجامعةالمؤھل العلمي
2006الطبالنھرینبكالوریوس

الماجستیر

2015المجلس العراقي لالختصاصات الطبیةالدكتوراه

أخرى

االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

مدرس مساعد1

2015مدرس2

2021استاذ مساعد3

استاذ4

البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت
1Socio demographic profile of a sample of drug dependent patients 

who visit the psychiatric unit at Al Dewanyea teaching hospital

2019

2Functional Neurological Disorder at Al-Diwaniyah Teaching 

Hospital

2019

3Self-inflicted burn as a method for suicide at Al- Diwaniyah city, is it 

a common method and what are the characteristics of the victims

2019

4



5

 و الكتب المنھجیة الكتب المؤلفة أو المترجمة

سنة النشرأسم الكتابت

ال یوجد1

2

3

4

5

 :التي أشرف علیھا الرسائل واالطاریحعدد 

العدداالشراف ت

ال یوجددبلوم عالي1

ماجستیر 2

دكتوراه3

التي شارك فیھا  و ورش العمل العلمیةوالندوات المؤتمرات 

 –نوع المشاركة ( حضور مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
) مشاركة  حضور)بوستر / بحث (  مؤتمر الكوفة الدولي للطب 1

النفسي
كلیة الطب جامعة 2017

الكوفة
حضور

كلیة الطب جامعة 2018المؤتمر االول للعلوم الطبیة2
القادسیھ

حضور
كلیة الطب جامعة 2019المؤتمر الثاني للعلوم الطبیة3

القادسیھ
مشاركة

كلیة الطب جامعة 2018 ورشة عمل الطبیب القائد4
القادسیھ

مشاركة
ورشة عمل اعداد المقیمین 5

العتماد الوطني للمجلس  العراقفي الطب كلیات 

قاعة درب الموسوي 2019

بغداد

مشاركة

ندوة عن تشخیص مرض 6
التوحد

كلیة الطب جامعة 2018
القادسیھ

القاء



اللجان الدائمیة و اللجان المؤقتة 

دائمیة -  نوعھا  اللجنةت
مؤقتة

التاریخ 
2016-2015مؤقتةاللجنة االمتحانیة1
2018-2017مؤقتةلجنة منح االجازات المرضیة في الجامعة2
2017منذ دائمیةوحدة التعلیم الطبي3
2018منذ دائمیةوحدة االرشاد التربوي والنفسي4
5

6

 االخرىاألنشطة العلمیة 

نوع النشاط 
 تقویم ابحاث علمیة 
المبادرات العلمیة 

 Association between peptic ulcer disease andتقویم علمي للرسائل واالطاریح 

generalized anxiety disorder

براءات االختراع 
التعاقد مع مؤسسات الدولة 

المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

( بكالوریوس-ماجستیر- ت
) دكتوراه 

بكالوریوسماجستیر
الطب النفسي للمرحلة 1

الخامسة علم النفس ومھارات 2

الثالثةللمرحلة التواصل  3

4



5

6

المبادرات و االعمال التطوعیة 

السنة المبادرة او العمل التطوعي ت

2018المساھمة في تشجیر الكلیة1

2019المساھمة في ترمیم القاعات االدراسیة2

2019زیارة توعیة عن مضار المخدرات لطلبة الثانویة 3

4

5

.كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

2017جامعة القادسیةكتاب شكر اللجنة االمتحانیة1

2019عمید كلیة العلوم جامعة القادسیةكتاب شكر اللقاء ندوة عن المخدرات2

2019المجلة العلمیة في جامعة االنباركتاب شكر لتقییم بحث علمي3

2022رئیس جامعة القادسیةكتاب شكر للمشاركة في ندوة عن االدمان4

5
6
7

التي یجیدھا  : ات ــاللغ

المستوى (مبتدىء-متوسط-محترف)اللغة ت 

محترفعربي1

متوسطانكلیزي2



اخرى 3


