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ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

2005- 3-28مدرس مساعد1

2009-9-15مدرس2

2015-2-18استاذ مساعد3

2021- 1-4استاذ4

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
1physiologyNeurophysiology CNS ,PNS ,common sense 

  

2nd 

2PNS 

3Special sense 

Physiology of blood

Physiology of respiratory system 

Physiology of GIT 

Practical physiology / PBL/small groups 



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

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

1

2

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
حضور)بوستر / بحث ( المشاركة  الندوات والورش والمؤتمرات في كلیة الطب 1

2

3

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

المشاركة في االشراف التربوي
العمل في المستشفیات التعلیمیة

المشاركة  في اللجان االمتحانیة    



مشاركة في المؤتمرات كعضو في اللجنة العلمیة

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

2020وزیر التعلیم العالي والبحث العلميشكر وتقدیر  

2021وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي شكر وتقدیر  عدد اثنان 1

2021وكیل الوزیر لشؤؤن البحث العلمي شكر وتقدیر  2

2020وكیل الوزیر لشؤؤن البحث العلميشكر وتقدیر  3

2022عمید الكلیة شكر وتقدیر  

ثامنا": البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت

1Endomnetrial thickness differences different menstrual phases by 
U/S& effect of Age & marriage

2005

2Endomnetrial thickness differences in fertile & non fertile 
female by TV U/S

2009

3Orthostatic hypotension & dizzeness among IDDM2009

4Blood group distribution &its relationship with bleeding time & 
clotting time

2014

5  Blood group &infertility relationship2015

6Blood group relationship & hypertension2015

7The Problem of Multidrug Resistance Bacterial Strains in Daily 
Clinical Practice in Dealing with Typhoid Fever in Mid-Euphrates 
Region of Iraq: A Cross Sectional Study

2020

8The 
Predictive Value of Red Cell Distribution (RDW) in Patients with 

Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus

2020

9The effect of exercise  on the blood pressure and  
heart rate in obese and patient with hypertension : case control 
study

2021

10EFFICACY OF TOCILIZUMAB AMONG SEVERE COVID-19 PATIENTS2022

تاسعا":الكتب المؤلفة أو المترجمة.



سنة النشرأسم الكتابت

1

2

3

4

5

عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي


