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  : العلمية االلقاب و الشهادات 
 

 1987وس طب و جراحة عامة   لوريبكا 

  1996دكتوراه بطب األطفال 

  1996 جامعة الكوفة / كلية الطب –مدرس طب األطفال 

  1999دكتوراه بأمراض و قسطرة القلب و الشرايين  

   2005جامعة بغداد / كلية الطب  -استاذ مساعد في طب األطفال و امراض و قسطرة القلب و الشرايين 

   2010طبيب استشاري امراض القلب 

  2013الجامعة المستنصرية / كلية الطب  –استاذ طب األطال و أمراض و قسطرة القلب و الشرايين 
 

 : الحالية اإلدارية المناصب

 

 و لحد اآلن . 2016/  11/  27الجامعة المستنصرية منذ  رئيس 

  لحد اآلن  2009مستشفى ابن البيطار ألمراض القلب منذ عام  –رئيس قسم امراض القلب الوالدية 

  و لحد اآلن  2007عضو اللجان االستشارية و الفنية في وزارة الصحة منذ عام 
 

 

 : الحالية العلمية المناصب

 
 لحد اآلن . 1999مركز ابن البيطار لجراحة القلب منذ عام  –تشاري امراض و قسطرة القلب و الشرايين اس 

  الجامعة المستنصرية . –استاذ محاضر بكلية الطب 

 . استاذ مشرف و ممتحن في المجلس العراقي لإلختصاصات الطبية / المجلس العلمي ألمراض القلب 

 

 المناصب العلمية السابقة : 
 

  2016/  11/  27و لغاية  2011/  7/  31كلية الطب / الجامعة المستنصرية منذ عميد 

  2002لغاية  1996التدريسية بكلية الطب  / جامعة الكوفة منذ عام عضو الهيئة 

  2011لغاية  2002عضو الهيئة التدريسية بكلية الطب / جامعة بغداد منذ 

  2007 – 2006مدير مستشفى ابن البيطار لجراحة القلب للفترة من  

 مريكي في اإلمارات العربيةالمتحدة / امارة ابوظبي للفترة من اخصائي امراض القلب في مستشفى توأم / باإلشتراك مع مستشفى جون هوبكنز األ
2007 – 2009 . 
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 :الجمعيات الطبية 

 

  نقابة األطباء العراقية عضو 

  عضو جمعية اطباء القلب و الصدر العراقية 

  عضو جمعية اطباء األطفال العراقية 

  عضو جمعية اطباء القلب األوربية 

 
 

 الخبرات و الدورات العلمية 

 

 2003لندن عام  /المملكة المتحدة ) بريطانيا (  –تدريبية بامراض القلب  دورات 

  2006&  2005&  2002المملكة األردنية الهاشمية / عمان  –دورات تدريبية في التداخل القسطاري ألمراض القلب 

  2008 - 2007اإلمارات العربية المتحدة / امارة ابوظبي  دورات تدريبية في العناية المركزة ألمراض القلب  

  2013لبنان / بيروت  –ورشة عمل في التعليم الطبي  

  2014ورشة عمل حول تحديث المناهج في كليات الطب المملكة المتحدة ) بريطانيا ( / لندن عام 

  2015تركيا  –ورشة عمل في التعليم الطبي 
 

 :اإلنجازات العلمية 

 

  ( أطروحة دكتوراه في طب األطفال و أمراض و قسطرة القلب و الشرايين  20على عشرون ) اإلشراف 

  اإلشراف على رسالتين لطلبة الدبلوم العالي 

  على التوالي 2008&  2006بحثين علميين في قسطرة القلب منشورين بمجلة القلب األمريكية 

  2012العمانية بحث علمي في قسطرة القلب منشور في مجلة القلب 

  2013تركيا  –بحث علمي في اعتالل العضلة القلبية منشور في مجلة جراحة القلب و األوعية الدموية 

  ( بحثا ً في طب األطفال و أمراض و قسطرة القلب و الشرايين منشورة في مجالت علمية عراقية رصينة  14أربعة عشرة ) 

 و خارج العراق  إلقاء بحوث في عدد من المؤتمرات العلمية داخل 
 
 
 
 

 المؤتمرات :

 

  1999جميع مؤتمرات القلب التي عقدت داخل العراق منذ مشارك في  

  2000 –القاء بحث في مؤتمر اطباء القلب اللبنانيين في بيروت 

  2001السويد  –المشاركة في مؤتمر جمعية اطباء القلب األوربية 

  2007فيننا  –المشاركة في مؤتمر جمعية اطباء القلب األوربية  

  2009الخليج العربي  –المشاركة في مؤتمر اطباء القلب 

  2011باريس  –المشاركة في مؤتمر جمعية اطباء القلب االوربية 

  2012اإلمارات العربية المتحدة / امارة دبي    -المشاركة في المؤتمر العالمي ألمراض القلب 

 2013العربية المتحدة / امارة ابوظبي   المشاركة في المؤتمر السنوي لطب األطفال اإلمارات 

  2014اسبانيا  –المشاركة في مؤتمر جمعية اطباء القلب االوربية 

  2015لندن  –المشاركة في مؤتمر جمعية اطباء القلب االوربية 

  2016القاهرة  –المشاركة في مؤتمر الجمعية المصرية ألمراض القلب 

 2015باريس  –وربية المشاركة في مؤتمر جمعية اطباء القلب اال 
 

 التشكرات و الشهادات التقديرية :

 

 ( خمسون شهادة تقديرية و كتاب شكر و تقدير من وزراء التعليم العالي / الصحة / رؤساء جامعات و عمداء كليات  50اكثر من ) 


