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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

المستنصرية

الطب

1998

الماجستير
الدكتوراه
أخرى

المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية

البورد العراقي الختصاص علم
األمراض /احياء مجهرية ومناعة

2008

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

طبيب مقيم دوري

وزارة الصحة

2000-1998

2

طبيب تدرج

وزارة الصحة

2002-2000

3

طبيب معيد(كلية طب الكندي)

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

2008-2002

طبيب اختصاص(تدريسي في
كلية طب الكندي)

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

-2008الوقت
الحاضر

عضو (مالك دائم) وحدة
التطابق النسيجي

كلية طب الكندي

4
5
6

-2011الوقت
الحاضر

ثالثا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1
2
3

ندوة حول التدرن
ندوة حول التدرن
ندوة حول اخر المستجدات
في عالج ارتفاع الدهون في
الدم
ندوة حول مرض الصرع
دورة تدريبية حول تقنية real

2009
2010

كلية طب الكندي
كلية طب الكندي

( بحث  /بوستر

حضور
حضور

2010

كلية طب الكندي

حضور)

2010

كلية طب الكندي
مركز التقانة األحيائية

حضور

4
5
6

)time PCR
ورشة عمل حول تقنية

2011

2011

المؤتمر العلمي األول للعلوم
المختبرية السريرية

8

حضور
2011

دائرة صحة النجف

دورة تدريبية حول تقنية
وتطبيقات (flow

حضور
مركز التقانة األحيائية/
2012
جامعة النهرين

)cytometry

9

(جامعة النهرين)
كلية الطب (جامعة
الكوفة)

FISH
7

دورة تدريبية حول الطرق
الجزيئية للتطابق النسيجي)

المستشفى التخصصي
2012
/عمان /األردن

 10دورة تدريبية حول الطرق
الجزيئية لتطابق األنسجة

حضور

2012

معهد الطب العدلي/بغداد

 11دورة تدريبية حول البصمة
2013

الوراثية.

معهد الطب العدلي/بغداد

المؤتمر العلمي الدولي لكلية
2013

12

كلية طب الكندي

حضور

طب الكندي
13

ورشة عمل التعليم الطبي
المهني والبحث العلمي

2015

السليمانية

حضور

المؤتمر العلمي الدولي لكلية
2016

14

كلية طب الكندي/بغداد

حضور

طب الكندي
دورة تأهيلية (نظام جودة
15

جامعة بغداد/كلية العلوم
2016

واعتماد المختبرات)

مشارك
للبنات
جامعة بغداد/مركز

16

دورة حول Plagiarism

2016

التطوير والتعليم

مشارك

المستمر
كورسات االونالين مع
17

الجامعات االمريكية
والبريطانية واالسترالية

جامعة بغداد/مركز
2017

التطوير والتعليم
المستمر

مشارك

كلية الطب  /جامعة
18

مبادىء وتطبيقات ال PCR

مشارك

2017
بغداد

المؤتمر العلمي االول لكلية
19

كلية الصيدلة /جامعة
2017

الصيدلة  /جامعة كربالء

حضور
كربالء

المؤتمر العلمي لدائرة مدينة
2017

20

دائرة مدينة الطب

حضور

الطب

محاضرة حول Liquid
2017

21

كلية طب الكندي

محاضر

biopsy

المؤتمر العلمي لجمعية
22

امراض الجهاز الهضمي

2017

كربالء

حضور

والكبد

ورشة عمل حول األحصاء
23

كلية طب الكندي
2017

الطبي

مشارك
/جامعة بغداد

ورشة عمل حول الطرق
24

الحديثة المتبعة لتشخيص

كلية طب الكندي /
2017

مقاومة الجراثيم للمضادات

مشارك
جامعة بغداد

الحيوية

رابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

عضو اللجنة األمتحانية

عضو اللجنة الوطنية للسيطرة على مرض
التهاب الكبد الفيروسي(وزارة الصحة)

رئيس اللجنةاألمتحانية ()2011-2009

عضو لجنة وضع معايير وشروط
وضوابط اعتماد واستحداث العيادات
الطبية والبحثية (جامعة بغداد)

مسؤل مختبر العيادة األستشارية
عضو المكتب االستشاري لكلية طب الكندي
عضو اللجنة العلمية في كلية طب الكندي
()2014
التقييم العلمي لبحوث الماجستير والدبلوم
العالي
عضو لجنة المناهج في كلية طب الكندي.

)((0الكندي()2014

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير:خامسا
. التعليم
السنة

محل النشر

2010

مجلة المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية

Cephalosporin susceptibility test in
urinary tract infection

2

مجلة كلية طب كربالء

Risk factors for hepatitis C virus
infection among patients with end
stage renal disease in hemodialysis
unit -Al Kindy Teaching Hospital,
Baghdad

مجلة كلية طب الكندي

HLA typing in Iraqi patients with
Obesity and primary osteoarthritis

3

2013

2013

2013

ت
1

مجلة المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية

Molecular analysis of Class II
HLA-DRB polymorphism

4
-5

Global research
Analysis

Rapid HLA-B27 test with real time
PCR in suspected Ankylosing
spondylitis Iraqi patients
Frequency of HLA-DRB1 in Iraqi
population with knee osteoarthritis

6

Association of HLA-DQB1 with
the development of Osteoarthritis

7

2013

2013

أسم البحث

Kindy college
medical Journal

2014

Gaziantep
medical journal

2014
Neurosciences

2015

Association between human
leukocyte antigen –DR and
demylinating Guillain – Barre
syndrome

8

Role of HLA-A in handedness

9

The effect of HLA-DRB1 on
cholecystitis

10

Effect of HLA on development of
asthma

11

Medicine Science

2015

Iranian Journal of
Immunology

2015

Human
immunology

12

2015

2105

Ibnosina Journal
of Medicine and
Biomedical
Sciences

HUMAN LEUKOCYTES
ANTIGENS HLADQB1
DETERMINE SUSCEPTIBILITY
TO THYROID DISEASE

International
Journal of
Research and
Development in
Pharmacy and
Life Sciences

EFFECT OF HLADRB1 ON
DEVELOPMENT OF ALOPECIA
AREATA

13

سادسا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
 عضو نقابة اطباء العراق
 c الجمعية العراقية لمكافحة التدرن والسيطرة على األمراض الصدرية
 عضو اللجنة الوطنية للسيطرة على مرض التهاب الكبد الفيروسي.
 عضو في مجلس المكتب االستشاري لكلية طب الكندي (-2013االن)

سابعا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو

الجهة المانحة

السنة

1

التقدير
شهادة وتقدير
شكر

وزارة الصحة

2000و 2002و
2014

2
3
4

شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير

5
شكر وتقدير
6
شكر وتقدير

2008و2009و2010
كلية طب الكندي
 2008و 2015
السيد رئيس جامعة بغداد
 2011و
السيد عميد كلية طب الكندي
2014و2015
معالي السيد وزير التعليم
العالي والبحث العلمي
عميد كلية طب الكندي

2013

2018

