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أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

1999كلیة الطب جامعة المستنصریةبكالوریوس

2006كلیة الطبجامعة بغدادالماجستیر

2007/الھیئة العراقیة لالختصاصات الطبیةالدكتوراه

2022/دبلوم سونارأخرى

الصورة 



ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

/مدرس مساعد1

18/12/2007مدرس2

9/2017استاذ مساعد3

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
1

2022-2007النسائیةالنسائیة و التولید
التولید2

2022-2020طب المجتمعطب المجتمع3

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

السنــةالقســـم الرسالة األطروحة  أو اسمت

1
تاثیر اعطاء الھرمون التناسلي الناھض في منتصف 

المرحلة االفرازیة من دورات الحقن المجھري الطازجة 
المستخدمة للھرمون التناسلي المضاد في النساء العراقیات

المعھد العالي لتشخیص العقم 
والتقنیات المساعدة على 
االنجاب (جامعة النھرین)

8/ 2021

2
الفائدة العلمیة من استخدام حامض الھایلورونك عند النساء 

العقیمات خضغن لعملیة الحقن المجھري
المعھد العالي لتشخیص العقم 

والتقنیات المساعدة على 
االنجاب (جامعة النھرین)

12/2021

3
دور حقن البالزما الغني بالصفائح الدمویة- داخل الرحم في 
تحسین معلمات بطانة الرحم و تعزیز الزرع في مرضى 

الحقن المجھري 

المعھد العالي لتشخیص العقم 
والتقنیات المساعدة على 
االنجاب (جامعة النھرین)

11/2021

عالقة مستوى مركب الفولیت في السائل الجریبي و مصل 4
الدم مع درجة نضوج البویضة و احتمالیة حصول الحمل 

في دورات الحقن المجھري االجباري

المعھد العالي لتشخیص العقم 
والتقنیات المساعدة على 
االنجاب (جامعة النھرین)

10/2020

تاثیر استخدام االطالق المزدوج مقابل االطالق التقلیدي 5
على نتائج دورة الحقن المجھري الجدیدة

المعھد العالي لتشخیص العقم 
والتقنیات المساعدة على 

12/2020



االنجاب (جامعة النھرین)

قیاس مستوى المیالتونین في السائل الجریبي كعامل توقعي 6
لنتائج أطفال االنابیب 

المعھد العالي لتشخیص العقم 
والتقنیات المساعدة على 
االنجاب (جامعة النھرین)

2020

دراسة تاثیر عالج البیروكسیكام على نتیجة التلقیح داخل 7
الرحم بعد استخدام اثنان من طرق تحضیر الحیوانات 

المنویة المختبریة 

المعھد العالي لتشخیص العقم 
والتقنیات المساعدة على 
االنجاب (جامعة النھرین)

2022

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع مكان االنعقادالسنــةالعنوانت
المشاركة 

حضور)بوستر / بحث (  جامعة النھرین / كلیة الطب2020ندوة علمیة 1

جامعة النھرین / كلیة الطب2021ندوة علمیة 2

االمارات العربیة المتحدة MEFS(2021مؤتمر الخصوبة في الشرق األوسط (3

جمھوریة مصر العربیةMEFS(2019مؤتمر الخصوبة في الشرق األوسط (4

لبنانMEFS(2018مؤتمر الخصوبة في الشرق األوسط (5

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

منظمة قبس المثنى لحقوق االنسان و الثقافة المدنیة

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.



السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

2021-2020كلیة طب النھرین4كتاب شكر عدد 1

3كتاب شكر عدد 2
المعھد العالي لتشخیص العقم والتقنیات 

المساعدة على االنجاب
2021-2022

2022-2018جامعة القادسیة / كلیة الطب3كتاب شكر عدد 3

منظمة قبس المثنى لحقوق االنسان و كتاب شكر و تقدیر4
2021الثقافة المدنیة

ثامنا": البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحثت

تاثیر إیجابیة االجسام المضادة لبیروكسیداز الغدة الدرقیة على المرضى الذین یعانون 1
مفسرالغیر متكرر اإلجھاض من 

10/2020

دراسة تاثیر االستخدام الطویل لحبوب المانعة للحمل المزدوجة الھرمون على مسحة 2
عنق الرحم

12/2011

و  و لترازول) و دمج عالج (متفورمین مقارنة بین فعالیة دمج عالج (متفورمین3
 في عالج متالزمة المبایز متعددة االكیاس)كلومیفین ستریت

2017

2017دراسة و تقییم فعالیة و االثار الجانبیة لكبسولة االمبالنون في منع الحمل4

تاسعا":الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

ال یوجد1

2

3

4

5

عاشرا" :اللغــات .
            عربي
          انكلیزي


