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محل وتاريخ الوالدة  :العراق  -بغداد 4691
التحصيل الدراسي  :بكالوريوس طب و جراحة عامة , 8811دكتوراه في طب األطفال .4661
اللغات التي يجيدها  :العربية و األنكليزية .
عين طبيب مقيم دوري في دائرة صحة ديالى في مستشفى عام بعقوبة و مستشفى الوالدة واألطفال باألمر األداري
الصادر من وزارة الصحة ذي الرقم  0235في . 4611/6/2
انفك للخدمة العسكرية في  4665/ 6/2باألمر األداري المرقم .2120
عمل في دائرة صحة صالح الدين  ,مستشفى بلد العام ألكمال متطلبات التدرج الطبي (القرى و األرياف ) باألمر
الوزاري  2463في . 4663/0/30
منح اجازة دراسية  1سنوات لدراسة البورد العربي لطب األطفال .
انفك من دائرة صحة صالح الدين الى مستشفى الكاظمية التعليمي للعمل كمقيم اقدم و طالب لدراسة المجلس العربي
لطب األطفال حسب األمر األداري  0535/30/4/3في . 4662/45/0
حصل على شهادة البورد العربي في طب األطفال حسب األمر األداري للهيئةالعراقية لالختصاصات الطبية
 650في .4661/2/31
نقل من مستشفى الكاظمية الى دائرة صحة كربالء كطبيب اختصاص باالمر األداري 4161في  ,4661/9/35وباشر
في  4661/3/4في مستشفى األطفال في كربالء .
نقل خدماته الى وزارة التعليم العالي جامعة الكوفة  /كلية الطب حسب امر وزارة الصحة  2210في 4666/3/33
وامر وزارة التعليم العالي  9401في  4666/3/ 36ز

 باشر في كلية الطب في جامعة الكوفة في  8888/1/ 8باالمر األداري  8891في 8888/1/9
وعمل كمدرس فيها لمدة  5سنوات .




نقل الى جامعة بغداد كلية الطب باالمر الوزاري  2130في  3551/1/1ز
باشر في كلية الطب جامعة بغداد بموجب األمر األداري  55في . 4005/5/5
نسب للعمل كطبيب اختصاص في مستشفى حماية األطفال في دائرة مدينة الطب بموجب األمر األداري  3653في
 3551 /6/0لحد االن

 مقرر فرع االطفال 4084 - 4001







مدرب في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية عام .3559
مدرب في المجلس العربي لالختصاصات الطبية عام 3559
حصول على لقب طبيب استشاري عام 3556

حصول على درجة استاذ مساعد في فرع طب االطفال كلية الطب جامعة بغداد عام 4008
مشرف في دراسة المجلس العراقي لالختصاصات الطبية لطب االطفال عام 3556
مشرف في دراسة المجلس العربي لالختصاصات الطبية لطب االطفال عام 3544

 عضو المجلس العراقي لألختصاصات الطبية لطب األطفال و ممثال لكلية طب بغداد  4082لحد االن

البحوث المنشورة
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

مرض ويلسون في األطفال ،والتشخيص السريري
والصعوبات

مجلة الهيئة العراقية
لألختصاصات الطبية

4084

جلة كلية طب بغداد

4082

مجلة كلية طب بغداد

4080

مجلة كلية طب بغداد

4080

مجلة كلية طب بغداد

4088

 .9الوعي لبرنامج ايام التحصين الوطني في منطقة النهروان
الريفية في بغداد

مجلة المجلس العربي
لألختصاصات الطبية
مجلة الهيئة العراقية
لألختصاصات الطبية

4001

 .1التهاب االذن الخارجية في مجموعة من االطفال في
محافظة النجف
 .8خصائص تخطيط القلب الكهربائي عند مرضى رباعية

مجلة جامعة بابل
الطبية
مجلة كلية طب الكندي

.8

 .4التهاب المعدة واألمعاء الناجم عن الفيروس العجلي في
األطفال الخطورة لتكوين المستضدات والتهاب الكبد
 .2عوامل
الفايروسي عند مرضى نزف الدم الوراثي (هيموفيليا) في
مستشفى حماية االطفال التعليمي
 .5التهاب المعدة واالمعاء الشيجال عند االطفال الذي يعانون
من االسهال الحاد في مستشفى حماية االطفال التعليمي
 .5االسهال الدموي عند االطفال من عمر شهرين الى 5
سنوات
 .1نقص انزيم  G6PDفي مرضى اليرقان الوالدي

4001
4001
4009

فالوت
البحوث التي أشرف عليها
أمراض الكبد المزمنة في األطفال العراقيين
صورة الدهون في أمراض الكبد المزمنة
اإلنتان الجرثومي عند حديثي الوالدة :المظاهر السريرية وعوامل الخطورة ومعدالت الوفيات.
التهاب الكبد  C ،Bفي مرضى الثالسيميا
التهاب المعدة واألمعاء بواسطة روتا فيروس لدى األطفال
عالج الزنك في حاالت األسهال الحاد عند األطفال
السمنة عند االطفال و عالقتها بالتهاب الكبد الدهني
مستويات بعض المعادن في أمراض الكبد المزمنة

