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                    البرید إاللكتروني:

أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

1997كلیة الطببغداد بكالوریوس

الماجستیر

2005     مجلس العراقي     لالختصاصات الطبیة الدكتوراه

2017وزارة الصحة لقب طبیب استشاري أخرى



ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

مدرس مساعد1

2005مدرس2

2017استاذ مساعد3

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
  الى 2005اشعة تشخیصیة للمرحلة الخامسة جراحة 1

االن    الى 2005اشعة تشخیصیة للمرحلة السادسة  جراحة 2  

االن   2019-20017فزیاء اجھزة االشعة  المستخدمة في التشخیص   الفزیاء 3

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

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت



1

2

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

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

حضور الدیوانیة 2010المؤتمر الطبي  لدا�رة صحة الدیوانیة 1

بوستر كربالء  2018المؤتمر الطبي لسرطان  الثدي              2

حضور الحلة 2018المؤتمر الدولي االة-ول لجامعة بابل  3

المؤتمر الطبي لمستشفى الوالدة 4

واالطفال 

حضورالدیوانیة 2019

مؤتمر طبي حول احدث طرق 5

تشخیص 

امراض االذن الوسطي 

حضورالدیوانیة 2019

بحث بغداد2022مؤتمر الجمعیة العراقیة لالشعة 6



التشخیصیة 

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

اقامة وحضور  ورشات  عمل عدیدة 
زیارة دور االیتام     ودور العجزة 

حضور الندوات و المھرجانات االجتماعیة   

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

2016ر�یس جامعة القادسیة شكر وتقدیر 1
2020نقیب اطباء العراق شكر وتقدیر 2
وزیر التعلیم العالي وبحث شكر وتقدیر 3

العلمي 
2020

ری�س المجلس العراقي شكر وتقدیر 4

لالختصاصات الطبیى 

2020

2020ر�یس جامعة القادسیةشكر وتقدیر 5



ثامنا": البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت

1
Association between radiologic finding of empty 
sellaturcica and idiopathic intracranial hypertension

 

2017

2  
 Role of MRI in acute lower back pain

2017

3Role of ultrasound in the basement of the breast in 
women with non-cycle related pain 

2018

4
 The Value of Standing X-ray in Detecting 
Physiological Spondylolisthesis in Patients with 
Single Disc Prolapse with Normal Intensity MRI 
Findings

2020

5The fetomaternal outcome of Iraqi 

pregnant women with COVID-19 assessed 

by ultrasound examination: Cross 

sectional study

2022

تاسعا":الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

1

2

3

4

5



عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي


