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الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالوريوس

بغداد

العلوم

9996

الماجستير

المستنصرٌة

الطب

0222

الدكتوراه

المستنصرٌة

الطب

0292

ثانٍا ً  :انرذرج انىظٍفً .
ت

الجهة

الىظٍفة

الفترة هي  -الى

1

تذرٌسً – هذرس هساعذ

كلٍة طب الكٌذي /جاهعة بغذاد

2004-0222

2

دكتىراٍ /دراسات علٍا

كلية طب –الجامعة المستنصرية

2225-2220

3

تذرٌسً /هذرس

كلٍة طب الكٌذي /جاهعة بغذاد

-2212ولحذ االى

4

ثانثا ً  :انرذرٌش انجامعً .
ت
9

الجهة (الوعهذ  /الكلٍة)
طب الكندي

الجاهعة
بغداد

الفترة هي  -الى
 0222ولحد االن

4
5
6
7
8

راتعا ً  :انمقزراخ انذراصٍح انرى قمد ترذرٌضها.
ت

القســـم

9

فرع الفسلجة/شعبة الفٌزٌاء
الطبٌة

المـــــادة
فٌزٌاء طبٌة عملً

السنـــــة
0222--0222

0

فرع الفسلجة/شعبة الفٌزٌاء
الطبٌة

فٌزٌاء طبٌة عملً ونظري

-0224لحد االن

2
4

خامضاً ( :االطارٌح  ،انزصائم ) انرً أشزف عهٍها :الٌىجذ
ت
9

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

الٌوجد

0
2
4
5
6
7

صادصاً :انمؤذمزاخ واننذواخ انعهمٍح انرً شارك فٍها.
ت

العنوان

1

المؤتمر القطري االول
لتطبٌقات اللٌزر فً الطب
المؤتمر التخصصً االول
المراض وجراحة الثدي فً
العراق

2

السنــة
0229
0229

مكان أنعقادها
قاعة الموتمرات فً
بغداد
قاعة الموتمرات فً
بغداد

نوع المشاركة
لجنة اجتماعٌة

( بحث  /بوستر

لجنة اجتماعٌة

حضور)

3

ندوة للغدد الصم والسكري

0292

كلٌة طب الكندي

حضور

4

مؤتمر التدرن

0229

كلٌة طب الكندي

حضور

5

مؤتمر داء السكري

0292

كلٌة طب الكندي

حضور

6

مؤتمر عن داء الصرع

0292

كلٌة طب الكندي

حضور

7

ندوة التعلٌم المستمر

0299

كلٌة طب الكندي

حضور

8

ندوة التعلٌم المستمر

0290

كلٌة طب الكندي

حضور

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية

زٌارة مٌدانٌة لطلبة المرحلة االولى سنوٌا
لمستشفى الكندي التعلٌمً

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
Year

Place of Publication

Research Title

No.

International Journal of Recent
Scientific Research Vol. 6, Issue,
5, pp.4154-4158, May, 2015

HYBRID MACHINES PET/CT
SCANNERS BY USING 18F, 82SR
AND 68GE
RADIONUCLIDE

1

International Journal of
Medicine and
)Pharmaceutical Sciences (IJMPS
ISSN(P): 2250-0049; ISSN(E):
2321-0095
Vol. 4, Issue 6, Dec 2014, 37-44
International Journal of
Medicine and
)Pharmaceutical Sciences (IJMPS
ISSN(P): 2250-0049; ISSN(E):
2321-0095
Vol. 5, Issue 5, Oct 2015, 65-76

YIELDS CALCULATIONS FOR
POSITRON EMISSION
)TOMOGRAPHY (PET
FOR NON-STANDARD
RADIONUCLIDE

2

THE STUDY OF NUCLEAR
REACTIONS FOR PRODUCTION OF
ISOTOPES FOR
MEDICAL RADIOACTIVE ARSENIC
BY USING DIFFERENT CROSS
SECTIONS

3

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

السنة

الجهة المانحة

9

كتاب شكر وتقدٌر
التقدير

رئٌس جامعة بغداد

0229

0
2
4
5
6
7

كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر

عمبدكلٌة طب الكندي
عمبدكلٌة طب الكندي
عمبدكلٌة طب الكندي
عمبدكلٌة طب الكندي
عمبدكلٌة طب الكندي
عمبدكلٌة طب الكندي

0229
0220
0222
0222
0229
0292

ثاني عشر :اللغــات .
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