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المؤهالت:
 .1يونيو  MBChB 1697كلية الطب -جامعة بغداد
 .0سبتمبر DCH 1667كلية الطب جامعة بغداد.
 .0سبتمبر  1667زمالة  FICMSمن الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية في طب االطفال -بغداد.
 .4ديسمبر  :1669محاضر في طب األطفال  -كلية الطب جامعة االنبار في العراق.
 .7يونيو:0334 -0330أستاذ مساعد في طب األطفال -كلية الطب  -جامعة االنبار.
 .9أبريل  :0336- 0334أستاذ مساعد في طب األطفال  -كلية الطب جامعة بغداد.
 .7مارس  ،MRCPCH.0339عضومشارك في الكلية الملكية البريطانية لطب األطفال و صحة الطفل.
لندن
 .9أبريل  :0336استشاري طب األطفال وأمراض الجهاز التنفسي .مستشفى حماية االطفال التعليمي
.مدينة الطب .بغداد.
 .6أكتوبر  :0336أستاذ (بروفسور)طب األطفال .كلية الطب .جامعة بغداد.
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المناصب التي شغلها في العراق:
 .1أغسطس -1697سبتمبر  :1699التدريب بدوام كامل في طب األطفال ،الطب والجراحة وأمراض
النساء والتوليد في مستشفى الحسيني العام .كربالء  -العراق.
 .0أكتوبر  1699إلى أكتوبر  :1661ممارس عام في الطب في محافظة كربالء  -العراق.
 .0نوفمبر  - 1661يناير  :1660طبيب مقيم اقدم في طب األطفال- .مستشفى الخنساء للوالدة واألطفال
التعليمي .الموصل -العراق.
 .4فبراير -1660نوفمبر  :1667طبيب مقيم اقدم في طب األطفال . .مستشفى حماية االطفال التعليمي
.مدينة الطب .بغداد.
 .7يناير -1669مارس  :0334أخصائي ( )DCH-FICMSفي طب األطفال مستشفى الوالدة األطفال
.محافظة األنبار.
 .9أبريل  ::0339 -0334استشاري طب األطفال وأمراض الجهاز التنفسي .مستشفى حماية االطفال
التعليمي .مدينة الطب .بغداد..
 .7مارس  :0311-0339مدير مستشفى حماية االطفال التعليمي .مدينة الطب .بغداد..
 .9مايو  -0311فبراير  :0314عميد كلية الطب .جامعة بغداد.
األنشطة األكاديمية:
 .1التدريس والمحاضرات السريرية للمرحلة الجامعية وطالب الدراسات العليا في طب األطفال.
 . 0اإلشراف على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا (الدبلوم والبورد العراقي والعربي) من عام
 1669وحتى اآلن.
 .0الخدمات الصحية في طب األطفال العيادة االستشارية والردهات من  1669حتى اآلن.
 .4المشرف على دراسة الدبلوم  DCHالمرشحين في قسم طب األطفال ،كلية الطب جامعة -بغداد. 2007
 .7عضو اللجنة العلمية قسم طب األطفال -كلية الطب جامعة -بغداد.. 2008
 . 9رئيس وحدة البحث العلمي في مستشفى حماية االطفال التعليمي .مدينة الطب .بغداد.
 .7عضو لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  0314و 0317و 0319و
0317
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 .9عضو الجنة االستشارية لطب األطفال في في وزارة الصحة  2015و  0319و0317
 .6رئيس اللجنة االشهاد الوطنية ( )NCCللقضاء على شلل األطفال في العراق 2015و 0319
و0317
.10عضو لجنة االخالقيات الطبية في وزارة الصحة 0317

المؤتمرات والدورات:
 .1المؤتمرات العلمية لكلية طب سنويا.
 .0المؤتمر الفرنسي العراقي الثالث لألطفال بغداد عام . 0330
" .0التطورات الجديدة في أمراض الطفولة الشائعة والهامة" في األردن .2004 ،RCPCh-JPS
" .4تدريس طب األطفال واالسعاف األساسي والمتقدم" في األردن .2005 ،RCPCh-JPS
 .7التدريب السريري لطب األطفال في وحدة أمراض الحساسية التنفسية ومستشفى روان فرنسا .2007
 .9المؤتمر الدولي الثالث حول البيئة وصحة الطفل كوريا الجنوبية 2009
 .7برعاية المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل حول التعليم الطبي .اربيل 2011
 .9برعاية المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل حول التعليم الطبي.اربيل 2012
 .6ورشة عمل التخطيط الستراتيجي .قسم التدريب والتطوير .بغداد2012 -
 .13توحيد رشة عمل تقييم الطالب بغداد2012.
 FETP .11ورشة عمل التواصل العلمي .تركيا 2013-
 .10الربو مؤتمر.اربيل 2013.
 .14ورشة عمل مرض التليف الكيسي للرئتين  .برلين2014
 .17مؤتمر طب األطفال لدول شرق البحر األبيض المتوسط  .صوفيا2015.
19مؤتمر لجنة االشهاد لشرق المتوسط ( (RCCللقضاء على شلل األطفال .مسقط2015 .
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