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الدرجة 
العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعة

بكالوریو
س

2000الطب  الكوفة

2008الطب الكوفةالماجستیر
الطب جامعة عین  ماجستیر نساء وتولید أخرى

شمس/جمھوریة مصر 
2015 

الھیئة العلیا البورد/ الدكتوراه نساء وتولید أخرى
لالختصاصات الطبیة / 

جمھوریة مصر

2018

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت



20/8/2008مدرس مساعد 1

31/10/2011مدرس 2

2020 / 11 / 8أستاذ مساعد 3
ثانیاً ": االلقاب العلمیة

ثالثا": المقررات الدراسیة التي قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
2018-2017 امراض الغدد الصماء في االنسان االمراض والطب العدلي 1

امراض القلب وجھاز الدوران في االمراض والطب العدلي2

االنسان

2017-2018

2021 - 2018فرط النمو النسیجي واالورام االمراض والطب العدلي3

امراض الجھاز التناسلي االنثوي في االمراض والطب العدلي4

االنسان 

2017-2021

امراض الجھاز التناسلي الذكري في االمراض والطب العدلي5

االنسان 

2017-2021

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

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

1Clinical implication of urinary C peptide creatinine ratio in 

assessing the insulin sensitivity for pregnant women  

-2019الكیمیاء السریریة 

2020

2The effect of vitamin D3 supplement on infertility treatment  2019الكیمیاء السریریة-

2020



3The effect of metformin on body weight reduction in obese 

and PCOS patient 

-2021الكیمیاء السریریة 

2022

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
حضور)بوستر / بحث ( المشاركة  كلیة الطب جامعة 2017 - 2016المؤتمر التقویمي األول لكلیة الطب 1

القادسیة
مشارك 

كلیة الطب جامعة  2018 – 2017المؤتمر التقویمي الثاني لكلیة الطب2
القادسیة

مشارك
كلیة الطب جامعة  2012 – 2011المؤتمر العلمي األول للعلوم الطبیة 3

القادسیة
مشارك 

ومحاضر  كلیة الطب جامعة  2013 – 2012المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الطبیة4
القادسیة

مشارك 
ومحاضر  المؤتمر العلمي للعلوم الطبیة 5

والصیدالنیة  والصیدالنیةوالص  والصیدالنیة والصیدالنیة 

كلیة الطب جامعة  2018

القادسیة 

مشارك 

ومحاضر  كلیة الطب جامعة  2019المؤتمر العلمي للعلوم الطبیة6
القادسیة 

مشارك 
ومحاضر كلیة الطب جامعة 2020المؤتمر العلمي للعلوم الطبیة7

القادسیة 
مشارك 

ومحاضر سادسا": األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة
دورات تدریبیة لتطویر المھارات التدریسیة 

الطب كلیة لخریجي 
دورة في الحاسبات واالنترنیت 

دورة التأھیل التربوي دورة الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم 
ورشة عمل عن استخدام احدث تقنیات فحص عنق 

الرحم 
دورة سالمة اللغة العربیة 

دورة في السونار ندوات عن طرق تشخیص السرطان 
دورة في المھارات الجراحیة اعمال تطوعیة في ترمیم واصالحات في الكلیة 
دورة في تقنیة اإلحصاء لجان امتحانیھ وتدقیق للدراسات األولیة والعلیا 
لجنة األدلة الخاصة بمعاییر االعتماد المؤسسي 

التعلیم لمؤسسات 
دورات في تقنیات االخصاب الصناعي 

سابعا": كتب الشكر، الجوائز وشھادات التقدیر.

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

 2009عمید كلیة الطبكتاب شكر 1

 2011عمید كلیة الطبكتاب شكر 2
 2013رئیس الجامعة كتاب شكر 



3
 2018عمید كلیة الطبكتاب شكر 4

 2018عمید كلیة الطب كتاب شكر 5

 2019عمید كلیة الطبكتاب شكر 6

 2019عمید كلیة الطبكتاب شكر 7

 2019عمید كلیة الطبكتاب شكر 8

 2018عمید كلیة الطبكتاب شكر 9

1
0

 2019 عمید كلیة الطبكتاب شكر 

1
1

2019الوزیر كتاب شكر

1
2

2019الوزیر كتاب شكر

1
3

2019رئیس الجامعة  كتاب شكر

1
4

2020رئیس الجامعة  كتاب شكر

1
5

2020رئیس الجامعة  كتاب شكر

1
6

2020رئیس الجامعة  كتاب شكر

1
7

 2021عمید كلیة الطبكتاب شكر 

1
8

 2021عمید كلیة الطبكتاب شكر 

1
9

 2022عمید كلیة الطبكتاب شكر 

2
0

 2022عمید كلیة الطبكتاب شكر 

ثامنا":البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت
1Immunohistochemical study of HER-2 /neu in invasive ductal  

carcinoma of breast
2011

2Study of BRCA1 gene expression in breast cancer in relation to some 
clinicopathological parameters in Al-Diwanyia city by 
immunohistochemistry 

2013

3Immunohistochemical study of CEA and BCL2 expression in 
colorectal carcinoma

2011

4Correlation of HER-2/neu oncogene expression and grades of 
transitional cell carcinoma

2011

5TP53 Over expression In Colorectal Carcinoma By 
Immunohistochemistry

2012

6ImmunohistochemicalCytokeratine 20 over Expression in Urinary 
Bladder Carcinoma

2011

7The Effect of Endometrial Injury on Pregnancy Rate in Women with 
Previous Intracytoplasmic Sperm Injection Failure.

2015



8HER-2/Neu Oncogene in Endometrial Cancer2020

9Germline Mutation of RAD51 Single Nucleotide Polymorphisms as 
Susceptibility Factor for Breast and Ovarian Cancer

2020

10Comparative Evaluation of Intraoperative Cytology and
Histopathology in Ovarian Neoplasms

2020

11The effect of vitamin D3 supplement on infertility treatment2021

عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي


