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أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

2006-2005كلیة الطبجامعة القادسیةبكالوریوس

الماجستیر

2016-2015المجلس العراقي لالختصاصات الطبیةالدكتوراه

أخرى



ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

مدرس مساعد1

2016 \1\2 في 938ذي العدد ق.ب\مدرس2

2022-11-2استاذ مساعد3

ثالثا" : المقررات الدراسیة التي قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت

اجنھ1

 

2015-2016

طب االطفال(المرحلة الرابعة 2

) عملي ونظري 

 ولحد االن2015

طب االطفال (المرحلة 3
السادسة)عملي

 ولحد االن2015



رابعا ألطروحة، الرسائل ) التي أشرف علیھا:

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

1

2

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

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

1     
ندوة حول عالج مرض التالسیمیا في النجف االشرف 

2016-6-8في 

حضور

ندوة حول عالج الحول لألستاذ الدكتور  عدنان الوالي 2
 في قاعة ابن البیطار\ كلیة الطب\جامعة 2017-3-28في

القادسیة.

حضور



حضور ومشاركة ببحث المؤتمر الطبي الرابع لجامعة 3
.4/2016/ 21-20القادسیة في كلیة الطب 

حضور ومشاركة

-23حضور المؤتمر الطبي لجامعة المستنصریة في4
 في فندق فلسطین-بغداد.24/3/2017

حضور ومشاركة

-19حضور ومشاركة المؤتمر السنوي لثالسیمیا5
  في فندق عشتار-بغداد21/5/2017

حضور ومشاركة

حضور المؤتمر الثامن إلمراض النفسیة عند األطفال 6
-12والمراھقین القصر العیني جامعة القاھرة-مصر

13/12/2017

حضور 

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

اعمال تطوعیھ تشجیر الكلیة وصیانھ األجھزة فرع االطفال
زیاره دار األیتام والمسنین في الدیوانیة

  

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

1

2

3

    شكر و تقدیر من دائرة صحة الدیوانیة \م .الدیوانیة 

 .2007\5\19 في 2018العام ذي العدد 

شكر و تقدیر من دائرة صحة الدیوانیة \م .عقك العام 

 .2008\5\25في985\1\2ذي العدد

    شكر و تقدیر من دائرة صحة الدیوانیة \م .عقك 

دائرة صحة الدیوانیة \م .الدیوانیة

دائرة صحة الدیوانیة \م .عقك العام

دائرة صحة الدیوانیة \م .عقك

19-5-2007

25-5-2008

27-7-2008



4

.2008\7\27في1520\1\2العام ذي العدد 

    شكر و تقدیر من دائرة صحة الدیوانیة \م . عقك 

.2008\10\8في3066\1\2العام ذي العدد 

-شكر و تقدیر من دائرة صحة الدیوانیة \م .النسائیة 5

.2010\2\20في599و األطفال ذوي العدد

-شكر و تقدیر من دائرة صحة الدیوانیة \م .النسائیة 6

.2010\3\28في 1359و األطفال ذوي العدد

-شھادة تقدیریة من نقابة المھن الصحیة في الدیوانیة 7

.2016\5\5في 

-  شكر و تقدیر من مكتب محافظ الدیوانیة ذي العدد 8

.2016\5\7 في 1501

-  شكر و تقدیر من دائرة صحة الدیوانیة \م .النسائیة 9

2016\5 \9في2413واألطفال ذي العدد

-شكر وتقدیر من كلیة الطب\جامعة القادسیة ذي 10

.2016\5\19 في 1658 \113الرقم

-شكر و تقدیر من كلیة الطب \جامعة القادسیة ذي 11

2016\6\13في 1877\10الرقم



-شكر و تقدیر من مكتب محافظ الدیوانیة ذي 12

.2016\6\15في2053العدد

- شكر وتقدیر من كلیة الطب\جامعة القادسیة ذي 13  

.2017\4\5 في 1194\113الرقم

-شكر و تقدیر من مكتب محافظ الدیوانیة ذي 14

.2017\5\7في2227العدد

-   شكر وتقدیر من كلیة الطب\جامعة القادسیة ذي 15

.2017\6\19 في 2058\113الرقم

- شكر وتقدیر من كلیة الطب\جامعة القادسیة ذي 16 

.  2017\7\2 في 2113\113الرقم

-شكر وتقدیر من رئاسة جامعة القادسیة ذي 17

.2018\2\14في 18018الرقم

- شكر وتقدیر من كلیة الطب\جامعة القادسیة ذي 18

2018\1\24 في 322\113الرقم

-شكر وتقدیر من كلیة الطب\جامعة القادسیة ذي 19

2019\3\11 في 853\113الرقم

ثامنا": البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت



2016-2015دور فیتامین دي في عالج األطفال المصابین بالربو1

2017-11-9التغییرات البصریة عند مرضى التالسیمیا  2

2016الضرر الكبدي نتیجة ارتفاع مستوى الحدید عند مرضى التالسیمیا3

2018تأثیر فیتامین دي على شده موجھ الربو4

2019ارتفاع حموضة الدم تمنع تصفیة التھاب المجاري البولیة5

2020دراسة على صحة مرضى الھیموفیلیا6

2021خطر السمنة على صحھ االطفال7

تأثیر ارتفاع مستوى الحدید  على تأخر النمو عند انثى عند مرضى التالسیمیا 8

تاسعا": الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

1

2

3

4

5

عاشرا" :اللغــات .

عربي            ✔

انكلیزي          ✔


