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   2007-1984 كلية الطب  المستنصرية  
  1984 -1979 كلية الطب  البصرة  
 

 الى (  –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من 

 الى -الفترة: من  المادة  الكلية ت

 2017 التشريح  أوروك -طب األسنان 

 2016-2011 األجنة  -األنسجة  ج بغداد  -الطب  
 2007-1984 علم الخلية -علم األنسجة  -التشريح ج المستنصرية  –الطب 

 1984-1979 علم األنسجة  –التشريح  ج البصرة  -الطب 

 خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها. 

 السنة القسم عنوان االطروحة او الرسالة ) ماجستير/ دكتوراه(  ت

   اليوجد  

    

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية. 

 المشاركةنوع  مكان انعقادها  السنة العنوان ت

مشاركة   خارج القطر وداخل القطر   اكثر من ان تحصى  
 ومحاضرة 

     
 

 سابعاً: االنشطة العلمية االخرى. 

 خارج الكلية  داخل الكلية

التدريس واالشراف على نشاطات الطلبة  
 )سمنار( 

 المؤتمرات والندوات  

  
 

 البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة  

 السنة مجال النشر  اسم البحث ت
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superiority of CPD-1 
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University, 1988. 
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2 1. Etiopathogenesis & 
Ultrastructure of Bilharzia 
Bladder Cancer. Medical Journal 
of Basrah  
University 1988 

مجلة كلية الطب /  
 جامعةالبصرة 

1988 



 

3 1. Operative treatment of fractures 
and dislocations of the pelvis. 
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4 The effect of continuous darkness 
on immune response (in vivo 
assay). J Fac Med. Baghdad, 2007,  
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5 P16 4a overexpression in cervical 
biopsies collected from women 
with normal and equivocal Pap 
smears. The Iraqi Journal of 
Community Medicine 2016 
 

The Iraqi Journal 
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Medicine  

 

2016 

6 Biotinyl-tyramide-based in situ 
hybridization signal patterns in 
the detection of high-risk human 
papillomavirus in cervical samples 
from women in Baghdad 
province. IOSR Journal of 
Pharmacy and Biological Sciences 
(IOSR-JPBS) 2016 
 

IOSR Journal of 
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2016 

7 The association of gestational 
diabetes with serum ferritin. Iraqi 
Postgraduate Medical Journal 
2016 
  
 

Iraqi postgraduate 
Medical Journal 

2016 

8 Replacement of destroyed 
metacarpal bones by benign 
tumors with autografting 
complete metatarsal bones: A 
report of two cases 

Annals of clinical case 
Reports 

2017 

 

 ختراع. الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات اال تاسعاً: كتب

 السنة الجهة المانحة ( برائة اختراع/)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير ت

    

    
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة. 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

   



   
 

 التي يجيدها.  حادي عشر: اللغات

 قراءة  كتابة اللغة ت

 نعم  نعم  العربية  

 نعم  نعم  األنكليزية  

 

 

 


