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الدرجات العلمية:
شهادة البكالوريوس في الطب العام والجراحة الممنوحة من كلية الطب  /جامعة بغداد من عام  4881حتى عام
 .4848وحصلت على , ٪48.888المرتبة الرابعة على طالب السنة.
الحصول على الماجستير في العلوم اإلنجابية وصحة المرأة من ) University College London (UCLمن
 4841/8إلى  .4842/44والتخرج بامتياز.

المهنة
• بدأ العمل في مستشفى بغداد طبيبة مقيمة دورية من  4848/44/46إلى .4844/4/44
• معيدة في كلية الطب  /جامعة بغداد  /قسم علم وظائف األعضاء  ،من  4844/4/44إلى .4841/84/84
• تم اختياري للذهاب في منحة دراسية إلى المملكة المتحدة لدراسة الماجستير من  4841/4إلى .4841/4
• اللقب العلمي االن هو مدرس مساعد في قسم علم وظائف األعضاء في كلية طب بغداد منذ  ، 4841/4/46وأقوم
بتدريس طالب الصف األول والثاني في مختبر علم وظائف األعضاء  ،وإلقاء محاضرات ودروس تعليمية باإلضافة
إلى تعلم مجموعة صغيرة وكبيرة.

اختبارات اللغة
•  TOEFL ITPفي  4844/1/44في (جامعة التكنولوجيا  /بغداد) وحصلت على درجة .248
•  IELTSفي  4846/44/41في (المجلس البريطاني  /األردن)  ،وحصلت على درجة .1
•  IELTSفي  4841/88/81في ( ، )IH London / City college / Coventry / UKوحصلت على 1.2
نقاط.
• دورة  UCL CLIEللغة اإلنجليزية في  4841/88/44وحصلت على .488/44

الشهادات (المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية والتدريبات):
مؤتمر مدينة الطب  42 - 41ديسمبر 4844

.المؤتمر الدولي الخامس عشر المشترك لمدينة الطب  ،كلية الطب من  40إلى  48نوفمبر 4844
 •.ندوة حول عسر الهضم في كلية الطب في بغداد (القاعة الكبرى)  48 ،فبراير 4841
.ندوة االضطرابات النفسية في كلية الطب ببغداد (القاعة الكبرى)  44 ،فبراير 4841
.اختبارات التنفس  -ندوة السمنة في كلية الطب ببغداد (القاعة الكبرى)  48 ،فبراير • 4841
حضور محاضرة المناعية في كلية الطب في بغداد (قاعة التعليم الطبي)  41 ،مارس .4841
• تحديثات مرض الربو عند األطفال في كلية الطب في بغداد (القاعة الكبرى)  41 ،مارس .4841
.ورشة التطوير الشخصي والمهني في وحدة التعليم الطبي  /كلية بغداد الطبية  0 ،مارس 4841
.كيفية تصميم ورشة أسئلة متكاملة في وحدة التعليم الطبي  /كلية طب بغداد  46-44 ،أبريل • 4841
.تدريب في األسبوع الثقافي لقسم األحياء الطبية بقسم األحياء  ،كلية الطب بغداد  48-44 ،أبريل • 4841
• برنامج ميرك سيرونو السنوي في تحريض اإلباضة والتطورات الحديثة (أسباير  )1في اإلمارات العربية المتحدة
(أبو ظبي)  4-1 ،مايو .4841
• كيفية تصميم وكتابة األهداف  -التدريس الجماعي الكبير  ،في وحدة التعليم الطبي  /كلية الطب في بغداد  ،من 41
إلى  44سبتمبر .4841
• دورة تدريبية متقدمة في دورات  Wordعقدت في قسم تكنولوجيا المعلومات /
كلية طب بغداد  44 - 41 ،أكتوبر .4841
• ندوة صحة المرأة التي عقدت في فندق بابل  ،بغداد  ،العراق  44 ،أكتوبر .4841
• دورة  Google Scholar Courseفي قسم تكنولوجيا المعلومات  /كلية طب بغداد  ،من  42إلى  41أكتوبر
.4841
• إنشاء االسىله االختيارية في وحدة التعليم الطبي  /آلية ﻃب بغداد .4841 44/4 - 48/64 ،
• الدورة التدريبية عن برنامج االندنوت في قسم تقنية المعلومات  /كلية طب بغداد  ،من  1إلى  4نوفمبر .4841
• تركيز الدنا الخالي من الخاليا في السائل الجريبي في متالزمة تكيس المبايض  ،حضور ندوة في قسم علم وظائف
األعضاء  /كلية طب بغداد 42 ،نوفمبر .4841
• المشاركة (واحد من المتحدثين) في ورشة عمل الخصوبة و مشاكلها التي عقدت في قسم علم وظائف األعضاء /
كلية طب بغداد 44 ،نوفمبر .4841
• المؤتمر العلمي الخامس عشر  -كلية الطب  -جامعة بغداد  68 - 48 ،نوفمبر .4841

• الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في ندوة عقدت في جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم
المستمر  1 ،ديسمبر .4841
• دورة التأهيل التربوي واللغة العربية في جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم المستمر  42 - 1 ،ديسمبر .4841
• دورات تدريبية في أنظمة التصويت في قسم تكنولوجيا المعلومات  /كلية طب بغداد 44 ،ديسمبر .4841
• الندوة التهابات الحوض في فندق بابل  ،بغداد  ،العراق  48 ،يناير .4844
• تدريس استراتيجيات التعلم والتقييم  -ورشة عمل  TBLو  ILAفي وحدة التعليم الطبي  /كلية طب بغداد 44-48 ،
فبراير .4844
• ورشة عمل األبحاث الطبية في قاعة التعليم الطبي المستمر  /كلية طب بغداد 48 ،مارس .4844
• المشاركة (عرض ملصق بحث) في المؤتمر العلمي العاشر لكلية الطب  /جامعة النهرين  ،من  48إلى  44أبريل
.4844
• تدريب متقدم على برنامج  SPSSفي قسم تقنية المعلومات  /كلية طب بغداد ،
من  41إلى  48أبريل .4844
• دليل الترقيات العلمية لورشة جامعة بغداد  ،المنعقدة في كلية طب بغداد  0 ،يونيو .4844
ندوة حول جودة التعليم الطبي الذي أقيم في القاعة الكبرى في كلية الطب ببغداد بتاريخ .4844-88-44
ورشة عمل حول أهمية أشكال النشاط العلمي التي عقدت في كلية الطب ببغداد
بتاريخ .4844-48-44
• ندوة حول اعتمادية كلية الطب ببغداد المنعقدة في القاعة الكبرى لكلية الطب ببغداد في .4844 -48-44
• ورشة عمل مهارات االتصال التي عقدت في وحدة التعليم الطبي  /كلية بغداد الطبية من  64-68أكتوبر .4844
• ورشة عمل لتطوير المناهج الدراسية في وحدة التعليم الطبي  /كلية بغداد الطبية في  6ديسمبر .4844
• مؤتمر المدينة الطبية  41-46ديسمبر .4844
• ورشة عمل بعنوان (كيفية نشر بحثك في مجلة طبية) في وحدة التعليم الطبي  /كلية بغداد الطبية  40نوفمبر .4844
• قدمت ندوة بعنوان (الحفظ بالتبريد في  )lVFكنشاط تعليمي طبي مستمر في  41نوفمبر .4844
• دورة تدريبية في  SPSSفي قسم تقنية المعلومات  /كلية الطب ببغداد من  44-48نوفمبر .4844
• اإلعداد المعياري لورشة االمتحانات المنعقدة في وحدة التعليم الطبي المستمر في كلية الطب ببغداد بتاريخ -44-48
.4844
• حضور محاضرة بعنوان (إنترلوكين  )IL 6( 1والتغيرات في مصل األنتي-تريبرين ( )ACTنهج كيميائي حيوي
للتشخيص) في وحدة التعليم الطبي المستمر في كلية الطب ببغداد في  44يناير . 4840
• المؤتمر العالمي التاسع عشر حول التلقيح االصطناعي  ،الذي عقد في فندق ريجنوم  -أنطاليا في الفترة من / 0-1
.4844/48
• ندوة بعنوان (طرق التقويم المتكامل :مواد االختبار والتخطيط) عقدت في قسم الكيمياء الحيوية في كلية بغداد الطبية
في .4840-84-88
• ندوة عن آخر المستجدات في الدراسات السرطانية التي عقدت في قسم الكيمياء الحيوية في كلية الطب ببغداد بتاريخ
.4840-84-8
• ندوة بعنوان (هرمون من العظم يثبط الشهيه) تم عقده في قسم الكيمياء الحيوية في كلية الطب ببغداد بتاريخ -84-8
.4840

• ندوة حول  AMHفي سرطان الثدي في قسم الكيمياء الحيوية في كلية الطب ببغداد في .4840-84-88
• مؤتمر الدراسات العليا الذي عقد في كلية بغداد الطبية في .4840/84/44
• دورة بريد جوجل عقدت في قسم تكنولوجيا المعلومات  /كلية طب بغداد في .4840-84-42
• عرض الملصق البحثي (تقييم الحمض النووي الخالي من الخاليا في نوعية الجريب والسوائل الجنينية في متالزمة
المبيض الكيسي للنساء العراقيات) في كلية طب المستنصرية.في .4840/86/46-44
• إدارة  INLEلدورة األساتذة التي عقدت في قسم تكنولوجيا المعلومات  /كلية طب بغداد في .4840/1 / 41-46
• دورة  SPSSفي قسم تقنية المعلومات  /كلية الطب ببغداد في  4مايو .4840
• مؤتمر الرعاية الطبية السريرية في قاعة درب الموسوي .4840/48 / 4-4
.دورة بوابه الباحث في قسم تكنولوجيا المعلومات  /كلية الطب ببغداد بتاريخ • 4840/48/8
• دورة الباحث العلمي من  Googleفي قسم تكنولوجيا المعلومات  /كلية الطب ببغداد في .4840-48-48
• ندوة حول طرق التشخيص الجديدة لمرض البروسيالت في كلية الطب ببغداد في .4840-48-48
• ندوة بعنوان (البروبيوتيك والفوائد والغذاء تحتويه  ،الشرط الذي يعالجونه مثل األمراض المعدية) التي عقدت في
كلية الطب ببغداد بتاريخ .4840/48/48
ورشة عمل حول األشكال الجديدة لتقييم األداء التي عقدت في كلية الطب ببغداد بتاريخ 4840/48/44
• ندوة حول رابطة األكاديميين في كلية الطب ببغداد بتاريخ .4840/48/41
ورشة عمل حول كيفية اختيار المجالت الجيدة وتصنيف عوامل التأثير  ،التي عقدت في كلية الطب ببغداد بتاريخ
.4840/44/44
• أساسيات الدورة األساسية في التعليم الطبي التي تقام في كلية الطب ببغداد بتاريخ .4840/44 / 44-41
• المؤتمر الدولي السابع عشر في كلية الطب ببغداد بتاريخ .4840/44 / 48-40
• تقديم البحث المعنون (تركيز هرمونات الجنس بالدم في الحبل السري :العالقة مع الوزن عند الوالدة ومضاعفات
الحمل) في المؤتمر الطبي الدولي الثالث في كربالء في  41ديسمبر .4840

نشاطات أخرى:
مسوؤل وحده نمطية موديول االنسجه سريعه االنفعال منذ  40أيلول .4841
.عضوة ارتباط في قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي في كلية الطب ببغداد منذ  0نوفمبر • 4841
.عضوة ارتباط في وحدة التعليم الطبي المستمر في كلية الطب ببغداد منذ  44يناير • 4844
• عضوة في لجنة تدقيق استمارات النشاط العلمي منذ  40أكتوبر .4844
اعتبارا من  6أكتوبر .4844
عضوة في اللجنة العلمية لقسم علم وظائف األعضاء
•
ً
ً
• عضو في لجنة مناقشة بحث طلبه في الصف الرابع في  41ديسمبر .4844
•االشراف على تقارير طالب الصف األول.
• مناقشة أبحاث طالب الصف الثاني.

كتب الشكر
• من مدير مستشفى بغداد التعليمي في  0فبراير .4844
• من مدير مستشفى بغداد التعليمي في  44مارس .4844
• من مدير مستشفى بغداد التعليمي في  0يونيو .4844
• من مدير مستشفى بغداد التعليمي في  41أغسطس .4844
• من مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية  ،في  44يناير  ، 4844بعد االنتهاء من دورة التأهيل التربوي واللغة
العربية في جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعليم المستمر (المرتبة الثالثة بين المشاركين) بعد تقديم عرض عن
التلقيح االصطناعي .
• من عميد كلية الطب ببغداد بسبب الجهود التي تمت في قسم علم وظائف األعضاء  ،في  68أبريل .4844
• من عميد كلية الطب في جامعة بغداد بسبب مشاركتها في تقييم العروض التقديمية لطالب الطب في المرحلة
الجامعية خالل نموذج مكونات الطالب المختارة  ،في  68أبريل .4844
• من عميد كلية الطب ببغداد بتاريخ .4844-48-48
• من عميد كلية الطب ببغداد بتاريخ .4844-48-44
• من عميد كلية الطب ببغداد بعد االنتهاء من ملء نماذج التقييم األكاديمي للمحاضرين بتاريخ .4840-84-41
• من عميد كلية الطب ببغداد بعد االنتهاء من اشكال النشاطات العلمية بتاريخ .4840-84-41
.من نقابة األطباء في .4840/84/41
• من عميد كلية الطب ببغداد بتاريخ 4840-88-44

البحوث المنشورة
 • )1تأثير مستويات المعادن في دوران األم على نتائج الحمل .تم النشر في ( J Fac Med Baghdadالمجلد ، 24
العدد  ، 4فبراير .)4842
 • )2التعرض للرصاص البيئي والعقم عند الذكور .نشرت في  IOSRمجلة طب األسنان والعلوم الطبية (IOSR-
،PP 49-54 ،Issue 9 Ver. IV ،p-ISSN: 2279-0861.Volume 15 ،JDMS). e-ISSN: 2279-0853
.September 2016
 • )3أسئلة االختيار من متعدد وأسئلة مقالة في تقييم نسبة النجاح في علم وظائف األعضاء الطبية .منشور في J
( Fac Med Baghdadالمجلد  ، 28العدد  ، 1ديسمبر .)4844
 • )1مكافحة األجسام المضادة أحادية النسيلة ( CD20ريتوكسيماب) كمعالجة اإلنقاذ في داء الذئب االحمراري
الشديد والمقاوم .نشرت في مجلة الطب الحيوي والصيدلة.453-462 (2018). ،issue 1 ،Volume 11 .
ISSN: 0974-6242
 • )2الرصاص بين األطفال المصابين بالتوحد في العراق .هل هو عامل محتمل؟ نشر في مجلة الطب السريري
والتحليلي ISSN: 1309-2014 .في .4840-81-48
 • )1موت الخاليا المبرمج اللمفاوي في الثلث الثالث من الحمل .نشر في مجلة البحوث السريرية والتشخيصية.
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