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اخلربة والتعيينات :

 .1اإلقامة الدورية  Rotating SHO :يف مستشفى احلسيين العاـ يف كربالء من  1984/11/1ولغاية 1985/11/1
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 .6اختصاصي ألنسائيو والتوليد يف مستشفى احلبيبية التعليمي للوالدة يف كانوف أوؿ 1996اىل 2112-9-1
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اخلربة التدريسية :
 .1االشرتاؾ بتدريس وامتحاف طلبة كلية الطب جلامعيت بغداد و ادلستنصرية من عاـ .2113 -1995
 .2اإلشراؼ على حبوث و تدريس وتدريب وامتحاف طلبة الدراسات العليا وطلبة اذليئة العراقية لالختصاصات الطبية  /لألمراض النسػائية والتوليػد ( طلبػة
البورد العراقي والعريب ) من عاـ  2111وحلد أالف.
 .3تدريس وتدريب واألشراؼ على البحوث لطلبة معهد عالج العقم وزرع األجنة  /جامعة النهرين من عاـ  1999ولغاية عاـ .2119
 .4تدريس مادة النسائية والتوليد لطلبة كلية طب الكندي مشتمالً علػى رلقػاء اضا ػرات النظريػة والتػدريب ألسػريري العملػي حسػب منهػاج ػرع النسػائية
والتوليد يف الكلية من عاـ 2112وحلد أالف.
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ادلنصب احلايل:

 عضو اذليئة التدريسية يف رع النسائية والتوليد  /كلية طب الكندي  /جامعة بغداد.
 استشاري جرا حة األمراض النسائية والتوليد وأمراض العقم يف مستشفى العلوية التعليمي للوالدة.
 مشرؼ على طلبة اذليئة العراقية واجمللس العريب (بورد العراقي والعريب) الختصاص النسائية والتوليد واختصاص طب ألعائلو
 عضو اللجنة أالستشاريو يف وزارة الصحة ألعراقيو.
 ادلناقشات ألعلميه:االشرتاؾ كعضو أو رئيس جلنو يف العشرات من احللقات و ادلناقشات ألعلميو لالطاريح أدلعده لنيػ شػهادة البػورد العراقػي يف
ألنسائيو والتوليد واطاريح ادلاجستري والدكتوراه يف كلية التمريض ومعهد عالج العقم يف جامعة النهرين وغريىا.
 التقوووم العلمووي :تقػػوو وتصػػحيح العش ػرات مػػن البحػػوث ألعلميػػو أدلعػػده للنشػػر يف اجملػػالت الطػػب ألعراقيػػو و االطػػاريح وكػػلل تعضػػيد وتقػػوو
البحوث لغرض التعضيد او الرتقيات ألعلميو للكليات الطبية والتمريضية ألعراقيو.
 البحوث  :رجناز العديد من البحوث (أكثر من  22حبث) نشرت منها يف رلالت بريطانية وعادلية ويف رلالت طبية عراقية




اجلمعيات :
 .1عضو اجلمعية العراقية للخصوبة .
 .2عضو اجلمعية العراقية لتنظيم األسرة .
 .3عضو نقابة األطباء العراقية .
 .4عضو اجلمعية العراقية ألمراض النسائية و التوليد.
 .5عضو اتاد أطباء العرب يف أورواب.
 .6عضو مجعية اجلراحة الناظوريو ألنسائيو اذلندية

ادلؤمترات  :االشرتاؾ ببحوث يف ادلؤمترات ألعادليو والعربية واضلية منها :

 .1مؤمتر الشػرؽ األوسػل للخصػوبة  MEFSيف البحػرين /تشػرين الثػاين  ، 2111ويف القػاىرة /تشػرين  2112والعقبػو/االردف يف تشػرين اثف  2116ويف
بريوت تشرين اثف  ,2111ويف ديب 2112تشرين أوؿ ويف البحر ادليإ  8-6تشرين اثف .2113
 .2مؤمتر الرابطة العربية لألمراض النسائية والتوليد يف بريوت يف أيلوؿ  2111ويف بريوت تشرين اثف  2111وادلػؤمتر العػادلي مػع أجلمعيػو أللبنانيػو للنسػائية يف
بريوت  16-14تشرين اثف . 2113
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مؤمتر األردين الرابع للخصوبة يف عماف /نيساف 2114
مؤمتر اتاد األطباء العرب يف أوراب يف آب  / 2114اسطنبوؿ ،ويف تشرين  2116يف حلب
اغلب ادلؤمترات اضلية اليت تتناوؿ حبوث العقم وتنظيم األسرة واألمراض النسائية والتوليد .
مؤمتر الكلية ادللكية الربيطانية العادلي السادس للنسائي والتوليد يف القاىرة /أيلوؿ .2115
مؤمتر اجلمعية األوربية لإلخصاب واألجنة  ESHREبراغ  /حزيراف  2116ويف ليوف /رنسا يف حزيراف 2117
مؤمتر نقابة األطباء ألعراقيو ألعادليو يف الشارقة /اإلمارات يف نيساف  2116ومرة أخرى يف الشارقة يف نيساف 2119
االهتمامات اخلاصة :

 .1عالج العقم وزرع األجنة .
 .2اجلراحة الناظوريو النسائية .
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ادلؤمترات والندوات ألعادليو اعتبارا من 2114-1-1
 .1مؤتمر اتحاد أطباء العرب فً أوربا – اسطنبول  12-6اب 2004
 .2المؤتمر األردنً الدولً السابع للنسائٌة والتولٌد – عمان فً  22أٌلول ولغاٌة  1تشرٌن 2004
 .3المؤتمر االول لجمعٌة األطباء العراقٌٌن ألعالمٌه  /الشارقة  /األمارات العربٌة المتحدة  13-11نٌسان 2006
 .4مؤتمر جمعٌة الشرق األوسط للخصوبه  MEFSفً األردن  /العقبه -11-15تشرٌن أول 2006
 .5مؤتمر اتحاد أطباء العرب فً أوربا الثالث والعشرون فً سورٌا – حلب  22تشرٌن أول 4 -تشرٌن ثان 2006
 .6المؤتمر الثالث والعشرون للجمعٌه االوربٌه للخصوبه وعلم الوراثه ESHREفً فرنسا – لٌون  /4-1تموز 2001
 .1مؤتمر الكلٌه الملكٌه البرٌطانٌه للنسائٌه والتولٌد السادس فً القاهره –مصر فً  30-21اٌلول 2005
 .2المؤتمر العربً االول للخصوبه للرابطه العربٌه لجمعٌات الخصوبه فً عمان  23-21نٌسان 2005
 .3المؤتمر الثانً والعشرون للجمعٌه االوربٌه للخصوبه وعلم االجنه  ESHREفً براغ  /الجٌك 2006-1/1 -6/22
 .10المؤتمر العلمً االول للنسائٌه والتولٌد فً العراق – اربٌل  4-1نٌسان 2002
 .11ورشه عمل لعالج ضعف الخصوبه  /بٌروت لبنان 2002 -2-11
 .12المؤتمر الرابع لجمعٌة االطباء العراقٌٌن العالمٌه  /الشارقه  /االمارات  11-3نٌسان 2003
 .13مؤتمر الشرق االوسط للخصوبه  MEFSالثانً عشر فً بٌروت  12-16تشرٌن ثان 2011
 .14مؤتمر الجمعٌه النسائٌه والتولٌد اللبنانٌه فً بٌروت  /لبنان  12-11تشرٌن ثان 2011
 .15مؤتمر  SMARTفً اٌطالٌا  /سورنتو  20-12اٌار 2012
 .16مؤتمر الشرق االوسط للخصوبه  MEFSدبً  /االمارات  5-2تشرٌن ثان 2012
 .11مؤتمر الشرق االوسط للخصوبه  MEFSفً البحر المٌت  /االردن  2-6تشرٌن ثان 2013
 .12المؤتمر العالمً لجمعٌة النسائٌه والتولٌد اللبنانٌه فً بٌروت  16-14تشرٌن ثان 2013
 .13مؤتمر النسائٌه والتولٌد فً الشرق االوسط  /دبً  /االمارات  3-1نٌسان 2014
 .20مؤتمر  ASPIREفً بودرم  /تركٌا  4-3اٌار 2014
 .21مؤتمر الشرق االوسط للخصوبه  MEFSفً ابو ظبً  /االمارات  22-25اٌلول 2014
 .22مؤتمر الشرق االوسط للجراحه الناظورٌه النسائٌه  MESGEفً انطالٌا /تركٌا -12-2نٌسان 2015
 .23مؤتمر الجمعٌه االردنٌه للخصوبه والوراثه فً عمان /االردن  22-24نٌسان 2015
 .24مؤتمر  ASPIREفً بٌروت  23ماٌس 2015
 .25مؤتمر  LHفً نابولً /اٌطالٌا /21-20ماٌس2016/
 .26مؤتمر االسٌوي الرابع حول البطانه المهاجره فً البحر المٌت /االردن  21-13تشرٌن ثان 2015
 .21دوره تدرٌبٌه على سونار الحمل والنسائٌه فً دبً 2016/5/6-4 /فً  ITCفندق .Crown Plaza zayd
 .22دوره تدرٌبٌه على سونار الحمل والنسائٌه فً دبً 2016/11/3-2 /فً  ITCفندق .Crown Plaza zayd
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