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أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

2009الطبالقادسیةبكالوریوس

الماجستیر

2018المجلس العربي لالختصاصات الطبیةالدكتوراه

أخرى



ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

مدرس مساعد1

2/12/2018مدرس2

2022\6\1استاذ مساعد3

استاذ 4

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
2022-2018محاظرات االمراض الجلدیھ للمرحلة الخامسةفرع الباطنیة1

2021مادة العملي للطب الباطني للمرحلة الثالثةفرع الباطنیة2

3

4

5



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

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

الیوجد1

2

3

4

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
حضور)بوستر / بحث ( المشاركة  مشارككلیة الطب / جامعة القادسیة2010المؤتمر العلمي للعلوم الطبیة1

2
المؤتمر العلمي للعلوم الطبیة

مشارككلیة الطب/جامعة القادسیة2012

مشارككلیة الطب/جامعة الكوفة2015المؤتمر العلمي لالمراض الجلدیة3

مشارككلیة الطب/جامعة البصرة2017المؤتمر العلمي لالمراض الجلدیة4



مشاركجمھوریة مصر العربیة2019مؤتمر شرم دیرما5

مشاركدولة االمارات2021مؤتمر دبي دیرما6

مشاركدولة االمارات2022مؤتمر نیوفیا للتجمیل واللیزر7

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

دورات تدریبیة لتطویر المھارات التدریسیة لخریجي 

لجان امتحانیة للدراسات االولیةالطب كلیة 

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

2020رئیس الجامعةكتاب شكر1

2020عمید كلیة الطبكتاب شكر2

2021الوزیركتاب شكر3

2021الوزیركتاب شكر4

2022الوزیركتاب شكر5



2022عمید كلیة الطبكتاب شكر6

7

ثامنا": البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت

1The frequency of Helicobacter pylori stool antigen in patients with 
different types of vitiligo in Iraqi pateints

2020

2Insulin Resistance and Metabolic Syndrome in Iraqi patients 
with Alopecia Areata

2021

3Variation in the outcome following intralesional 5-FU in the 
treatment of various forms of cutaneous warts in Iraqi patients 

based on clinical presentation

2022

4Mucocutaneous Manifestations of COVID-19 among Iraqi 
patients in AL Diwaniyah province,Iraq:case series study

2022

5

 6

7

8

تاسعا": الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

الیوجد1

2

3

4

5



عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي


