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 التعليم:   

 

 جامعة بغداد /كلية الطب 

 

 M.B.CH.B( 1980-1981) .بكالوريس في الطب والجراحة العامة 

 .7557الجامعة الم تنصرية  /كلية الطب  /دبلوم عالي في الطب الباالني 

شوووةاد  زمالوووة  -7559لووودكتورا   المعادلوووة ل فوووي الطوووب البووواالني ) شوووةاد  البوووورد

 71/9/7559فووي  81االموور االداري رقووم .المجلووس العربووي لالصتصااوواي الطبيووة

ة العراقيووة لالصتصااوواي الصووادر موون وزار  التعلوويم العووالي والبحووا العلمووي /الةي وو

موون قبوول االمانووة  77/0/7559فووي  777الطبيووة المعطوووى علووى الووتلكس الموورقم 

العامة للمجلس العربي لالصتصاااي الطبيوة فوي الطوب البواالني وعوي اعلوى شوةاد  

 .في حقل االصتصاص

 

فووي  7818/ االموور الوووزاري رقووم 9775فووي االمووراب الباالنيووة  البيووب استشوواري

موون وزار  الصووحة /الووداةر  االداريووة والماليووة والقانونيووة /  الصووادر 78/7/9775

 ومصادقة معالي وزير الصحة. لجنة منح االلقاب الطبية

 



/وزار   77/79/9775فوي  91717/ ح ب االمور الجوامعي المورقم  أستاذ م اعد

التعليم العالي والبحا العلمي /رةاسة الجامعة الم تنصورية /لجنوة الترقيواي العلميوة 

 71/5/9778زية /منح لقب استاذ م اعد من تاريخ المرك

 

 9779لندن   زميل كلية االالباء  الملكية البريطانية )شةاد   

 

 دوراي التدرييب

 

 

 9777اب/ اغ وطس  77دور  تدريبية مكثفة حول ال وكري والتثقيوا ال وكري * 

 .في محافظة ال ليمانية

 /فوووي البحووور الميووو   9770 يوليوووو ،دور  تدريبيوووة مكثفوووة حوووول عرموووون النموووو * 

 .االردن/عمان

 /جامعوووة جوووورج واشووونطن /مراجعووة مكثفوووة لل وووكري والتثقيوووا الطبوووي لل وووكري* 

-ني وووان 71 -79 )عموووان /كريالملووول الح وووين الع وووم تشوووفى  /المركوووز الطبوووي 

  9779ابريل

  9779 -يوليو -تموز 71 -79

 9779 -سبتمبر -ايلول 71 -79

 

لغووودد الصوووم فوووي م تشوووفياي جامعوووة نوتنكةوووام/ فتووور  تدريبيوووة حوووول ال وووكري وا* 

تشوورين نووان  97-تشوورين أول79م تشووفى الملكة/م تشووفى دربي/م تشووفى دانوودي 

 نوتنكةام/ المملكة المتحد . 9775

 

دور  تدريب المودربين فوي الطوب االحصواةي لالكادميوة الطبيوة الملكيوة البريطانيوة * 

 تشرين أول/نوتنكةام/المملكة المتحد . 99-97

 

رنوووامد تووودريبي حوووول تطووووير ومعالجوووة المشوووكالي الصوووحية وو ووو  بووورامد ب* 

/منتجو  بحيوراي  واي بوسوتن  9775تشرين نان  للحلول/وزار  الصحة البريطانية

 المملكة المتحد /لندن/

دور  تدريبية حول اصر الم تجداي في مجال مرب ال كري/ الدنمارك /للفتور  مون 

  كري. / معةد ستينو العالمي لل 9779/ 79-71

 

 تفاايل الخدمة الطبية

 ليميعالبيب مقيم دوري في م تشفى اليرموك الت 7589 -7587

البيب ميدان في الوحداي الطبية الع كرية  من الخدمة الع كرية  7581 -7589

 االلزامية

 محافظة الديوانية–البيب ممارس في القرى واالرياى  7588 -7581



 م تشفى الكندي–مقيم اقدم في الطب الباالني  7588-7585

المجلووس  /مقوويم اقوودم  وومن دراسووة االصتصوواص فووي الطووب البوواالني 7557-7559

 .مركز تدريب م تشفى اليرموك التعليمي/العربي لالصتصاااي الطبية 

 

محافظووة /م تشووفى النااوورية-البيووب اصتصوواص فووي الطووب البوواالني 7559-9779

 .ومدير االمور الفنية في م تفى الناارية الناارية

 .يب اصتصاص في م تشفى الكرامة التعليميالب 9779

 /نقوول صوودماي موون وزار  الصووحة الووى وزار  التعلوويم العووالي والبحووا العلمووي 9779

 .المركز الوالني لعالج وبحو  ال كري /الجامعة الم تنصرية

 .لحصول على لقب )مدرس / الجامعة الم تنصريةا 9779   

 الحصول على لقب استاذ م اعد  9778

 على لقب البيب أستشاري في الطب الباالني الحصول 9775

 الحصول على زميل كلية االالباء الملكية )لندن  9779

 

ربووي للتخصوو  فووي الطووب البوواالني علووى النحووو التوودريب اننوواء دراسووة المجلووس الع

  :7559-7557) الفتر  من التالي

 

 )واالمووراب العصووبية واحوود   سوونة )الطووب العووام  /م تشووفى اليرموووك التعليمووي * 

   . شةر واحد)واالمراب الجلدية  أشةر نالنة 

المركووز التوودريبي تحوو  اشووراى االالبوواء االيرلنووديين     )م تشووفى ابوون البيطووار  * 

 .الطب العام وامراب الدم نالنة أشةر

   واالوعيوة الدمويوة م تشفى  أبن النفيس) الم تشفى التعليمي الموراب القلوب * 

 .نالنة أشةر

 .شةر واحد  االمراب النف ية والعقلية )ليمي م تشفى الكرامة التع *

 .شةر واحد قالية والمعدية لالمراب االنت )م تشفى ابن الخطيب *

 

 

 

 

 :المؤتمراي

 .العراق /دبغدا 9779فبراير  98_91المؤتمر الثالا المراب ال كري  * 

 .العراق /ية ناال ليم 9777أغ طس  77ندو  ال كري * 

 -79لصوم وال وكري واالموراب االي وية الموراب الغودد االمؤتمر االردني االول * 

 .االردن/عمان.9779ني ان /ابريل  70

موورب  أصوور م ووتجداي لدراسووة المووؤتمر االوربووي ال وونوي الحووادي واالربعووون* 

 .9779ال كري) أنينا, اليونان  



 70ندو  حول ال كري في اليوم العالمي لل كري/المركز الوالني لل وكري /بغوداد* 

 .9779ن تشرين نا

 .9771ني ان  91ندو  حول العجز الكلوي /م تشفى اليرموك التعليمي * 

 واالسووتقالب) المووؤتمر ال وواب  للبلوودان العربيووة المووراب الغوودد الصووم وال ووكري * 

 المغرب. /في الرباال   9771مايو -أيار 1_0

يوة ال وكري ال وورية فوي الالذقيوة االجتماع العلموي ال ونوي الخوامس عشور لجمع *

 .9771نوفمبر  7 -7

/المركووز 9771تشورين نوان  70نودو  حوول ال وكري فووي اليووم العوالمي لل ووكري  *

 الوالني لل كري.

اسووتعراب النتوواةد العالميووة فووي ال وويطر  علووى م ووتوى ال ووكري وبلووو  الةوودى * 

)ورشوووة عمووول   فوووي بانكوك/تايالنووود/  موووايس األن ولينر ةنظوووال باالسوووتعمال المبكووور

9778. 

 .9778أيلول  78دوية واالغيية وحماية الم تةلل/جامعة بغداد مؤتمر حول اال* 

 9775/تركيا/ أسطنبول/  ECEالمؤتمر األوربي للغدد الصم * 

   المؤتمر الثالا للجمعيةاالردنية للغدد الصم وال كري واالستقالب والمؤتمر * 

التاس   الثاني للجمعية االردنية االمريكية المشترك للغدد الصم والمؤتمر العربي

 /عمان/ االردن 9777مارس  1-7المراب ال كري والغدد الصم للفتر  من 

)ني ان  الى  95وعالجةا/بيروي/ ورشة عمل حول أمراب الدم )اللوكيميا * 

  9777) مايس7

/مدينة فلورنس أيطالياالمؤتمر العلمي االوربي المراب الغدد الصماء وال كري/|* 

 .5/9/9779الى  9/9/9779من 

 / المانيا/برلين9/9779-7لمؤتمر االوربي ال نوي لل كري ا* 

-9-7الى  7-77ندو  حول الم تجداي في عالج ال كري النوع الثاني من * 

 / ميونخ/المانيا9779

 9770مايس 1-7بولندا من  /  ECE* المؤتمر االوربي للغدد الصم

 

 االنت اب:

 ع و جمعية ال كري العراقية -

   م العراقيةع و جمعية الغدد الص -

                                                                                                          ع و لجنة التن يق بين وزار  التعليم العالي ووزار  الصحة -

البحووو   إجووراءع ووو لجنووة تفوور  التدري وويين فووي الجامعووة الم تنصوورية لغوورب -

 صارج القطر

 في وزار  الصحة .  وال كري )الغدد الصماللجنة االستشارية  ع و-

 االنشطة العلمية الطبية:

 

 .بة الدراساي االوليةلالجامعة الم تنصرية لط/محا ر في كلية الطب  -



 مشورى علوى تودريب اللبوة البورد,الطوب البواالني فوي م تشوفى اليرمووك التعليموي -

(9779-9771  

مون صوالل االشوراى   الماج وتير والودكتورا   )العليوامشرى على اللبوة الدراسواي  -

 واالالاريح. على البحو 

 في المجالي العلمية لغرب النشر.تقييم البحو   -

 .القيام بالبحو  الطبية في المركز الوالني لل كري -

  . و) الدكتورا االشتراك في لجان المناقشة لطلبة الدراساي العليا ) الماج تير  -

نيل شةاد  البكالوريوس واللبة الدبلوم العالي فوي الطوب لكلية الطب ممتحن لطلبة  -

 ي.النالبا

 

 المنشور  االبحا 
 

مجلوووة الوووب .العوووالج المكثوووا باالن وووولين لمر وووى ال وووكري مووون النووووع االول .7

  .7) 97 العدد / 9771المجتم /الجامعة الم تنصرية/كانون نان /

 

ال ووكري موون النوووع الثوواني  لعووالج مر ووى   Novomix 30)ادصووال االن ووولين .9

 .9771  9) 97مجا  الب المجتم /الجامعة الم تنصرية /العدد.الغير م يطر عليه

 

      في عالج مر ى ال كري مون النووع الثواني   REPAGLINIDEكفاء  عقار  .7

 7مجلوة الوب الم تنصورية العودد  .لل يطر  على م توى ال وكري وبلوو  االعوداى 

 . 9778مايس 

 

مون  لدى مر ى ال كري المحيطية األعصابواعتالل  الجن ي  نتصاب عا اال .0

   . 9775 . 7)99مجلة الب المجتم  /الجامعة الم تنصرية المجلد النوع الثاني .

 

  والووزن و مؤشوراي تأنير الصووم فوي رم وان علوى م وتوى ال وكري والودعون  .9

  7)99د مجلووة الووب المجتم /المجلوو.اصوورى لوودى مر ووى ال ووكري موون النوووع الثوواني

 .9775كانون نان 

 

مجلوة  .المر ى العراقيين بارتفاع  غط الدم وال منة لدى  CRPعالقة مؤشر  .1

   . 9775 .كانون أول 0)79جامعة النةرين للعلوم المجلد 

 

 مون النووع الثواني  مر وى ال وكريشواكلة الودعون  لد م توى عورمون اللبتين و.1

 .9777/أذار  1علوم /الكيمياء.العدد.مجلة بغداد للالمصابين باعتالل الكلى

 



.تقييم م توى  مواد  دايميثيول ارجنوين فوي مصول مر وى ال وكري العوراقيين  مون 8

المجلد  97النوع الثاني .مجلة الب المجتم /كلية الطب/ الجامعة الم تنصرية.العدد 

 .9777  تشرين أول 0)

 

مون  اللبتين كداللوة . أستعمال العالقة بين م توى ال كر الصاةم الى م توى عور5

الطبعووة  99مووان الطبية.العوودد عمجلووة  لمر ووى داء ال ووكري . جديوود   تشخيصووية

 )سلطنة عمان .9777الرابعة .تشرين أول 

 

  ) C-RP,IL6والبوروتين التفواعلي نووع س 1واسماي االلتةاب )االنترلوكين .77

بووة االالبوواء لوودى مر ووى ال ووكري موون النوووع الثوواني . المجلووة الطبيووة العراقيووة /نقا

 .9777كانون أول  9العدد  91العراقية المجلد 

 

.تووأنير عقووار كابتوبريوول فووي تح ووين ال وويطر  علووى م ووتوى ال ووكري المعووالد 77

بواسووطة العالجوواي الفمويووة  المثبطووة لل ووكري لوودى مر ووى ال ووكري موون النوووع 

 .9777/ 9/ العدد 8الثاني.مجلة الم تنصرية للعلوم الصيدالنية .المجلد 

 

 .البليروبين الكلي في المصل والته بفقر الدم في مر ى الثالسيميا.79

 .17/الصفحة 9777مجلة كلية التربية/الجامعة الم تنصرية/العدد ال ادس /

 

عند مر ى ال وكري مون النووع الثاني/مجلوة العلووم   P.عالقة مؤشراي الموجة77

 .9/7/9779/كلية العلوم /جامعة النةرين 

 

لتركيوووز المتنوواعي لاللبوووومين فوووي االدرار ون ووبة الكلوكووووز الوووى . العالقووة بوووين ا70

 اللبتين في عينة من المر ى العراقيين المصابين بال كر من النوع الثاني .

/المجلدال وادس/العدد الثواني  مجلة مركوز بحوو  التقنيواي األحياةية/جامعوة النةورين

/9779 

 

مقاومووة األن ووولين فووي و IGF1 -. عالقووة عورمووون النمووو الشووبيه باالن ووولين79

 المصابين بال منة وم اعفاي االوعية الدموية. 9عينة لمر ى ال كري النوع 

مجلة بغداد للعلوم /كليوة العلووم للبناي/جامعوة  9779كانون أول/ 0العدد  5االمجلد 

 بغداد

تقيوويم مؤشوور  ووغط شووريان الكاحوول الووى شووريان الع وود وقيوواس نخوون بطانووة .71

ة االموواج فووق الصووتية لودى مر وى ال وكري مون النووع الشريان ال باتي بواسط

 9777/ 7/العدد99الثاني .مجلة كلية الطب/جامعة بغداد/المجلد 

 



.العالقة بين نخن بطانوة الشوريان ال وباتي ومقاوموة  الشوريان ال وباتي الوداصلي 71

اء ومؤشراي النبض لدى مر ى ال كري من النووع الثواني. المجلوة العالميوة للفيزيو

 .9777/ 9/العدد77ية .مجلد الطب

 

 FSH ,LH) دراسووة بعووض الواسووماي االنترلوكينيووة وبعووض الةورمونوواي .78

,TSH  Prolactin.. لدى الن اء المصاباي بتكيس المبايض وعالقتةا بال منة   

 .9/9777/ العدد  77/ المجلد مجلة كلية الصيدلة /الجامعة الم تنصرية

 

لودى مر وى  79 ومنة علوى م وتوى االنترلووكين . تأنير مقاومة االن وولين وال75

ال ووكري موون النوووع الثوواني .مجلووة علوووم الم تنصوورية /الجامعووة الم تنصوورية/العدد 

 .9777-0-95الراب  /المجلد الراب  والعشرون/

 .9/9/ العدد 77/المجلد 

 

.تقييم م توى عورمون التي توستيرون كمؤشر لمقاومة االن ولين فوي الرجوال 97

م تاريخ عاةلي لل كري وال غط. مجوا  بغوداد للعلووم /كليوة العلووم للبنواي اليين لدية

 .7/9777/ العدد 77/جامعة بغداد . المجلد 

 

لودى نموووذج مون مر وى عووراقيين    Fas/Fas ligandم وار المؤشور . دور 97

 9مصابي باقدم ال كريز مجلة ديالى للطب /كلية الب ديوالى /جامعوة ديوالى . المجلود 

 .9777تشرين اول , 7الطبعة 

 

 metabolic, اال وطراباي االي وية للفوسوفاي عنود مر وى متالزموة االيوض 99

syndrome.  77مجلة بغوداد للعلووم /جامعوة بغوداد /كليوة العلووم للبنواي / المجلود .

 .9770في  9الطبعة 

 

لدى مر ى عراقيين مصوابين بالقودم   osteoprotegrin.دور م توى العامل 97

 77ديالى للعلوم الصرفة /كلية الوب ديوالى /جامعوة ديوالى / المجلود ال كري ز مجلة 

 .9770. ني ان 9العدد 

 

علووى عاموول بطانووة االوعيووة  ABO/Rh system.دراسووة  تووانير فصوواةل الوودم 90

الدمويووة االلتةووابي لوودى ن وواء عراقيوواي مصوواباي بووداء ال ووكري موون النوووع الثوواني 

فووي  7/ العوودد 77جامعووة بغووداد المجلوود .مجلووة بغووداد للعلوووم مكليووة العلوووم للبنوواي /

9770. 

 

لدى  77و 78م  عامل االنترلوكين  ABO/Rh system. دراسة فصاةل الدم 99

مر ى عراقيين مصابين بداء ال كري مون النووع الثواني .مجلوة بغوداد للعلووم /كليوة 

 .9770/ 7العدد  77العلوم للبناي /جامعة بغداد . المجلد 
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