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الحالية  : -الوظيفة

 –   - بتاريخ-      نينوى طب كلية الموصل جامعة في مساعد 2012 -6-21أستاذ

للطفال-           الثير ابن مستشفى في الثلسيميا مركز في طبيبةةاختصاصية

1997منذ 

 - الشهادات:

الموصل -     –   –    جامعة الطب كلية عامة وجراحة طب 1985-7-3بكالوريوس

أطفال  -      عربي 1993-4-17بورد

  ) بتاريخ   -     )  الطفال طب استشاري طبيب لقب 2013-11-26منح

السابقة  : -الوظائف

لسنة   -       الموصل في دورية 1986-1985مقيمة

لسنة   -       وأرياف قرى  1988-1986طبيبةةتدرج

  ) مستشفى   -    )    في عربي بورد دراسات طالبة أطفال قدمي مقيمة

. لموصل    ا في الخنساء

الثير    -           ابن مستشفى ثم الخنساء مستشفى في أطفال طبيبةةاختصاص

لموصل    ا في للطفال

 2013-1993للعوام       

   \ من    -     الموصل جامعة التمريض كلية في 2006ولغاية  1994محاضرة

العلمي    -            والبحث العالي التعليم وزارة إلى الصحة وزارة من خدمات نقل

- التمريض  كلية

في         الموصل 2006-12-16جامعة

التدريس    -     بصلحية جامعي  2007-2-1آمر



  : مدرس    -     العلمي اللقب على 2007-2-1الحصول

في    -         نينوى طب كلية الى خدمات 2012-9-2نقل

بتاريخ    -        مساعد أستاذ لقب على 2012 -6-21الحصول

بتاريخ    -          الطفال طب طبيبةاستشاري لقب على 2013-11-26الحصول

بتاريخ-        الطفال شعبة مدير مهام 2014-3-16استلم

بتاريخ-          الطفال طب شعبة في العلمية اللجنة 2017-11-6عضو

والعلمية   المهنية :اللجان

بالموصل   -        الثلسيميا جمعية في عضو

الموصل -          في والتلسيميا الدم لمراض التخصصية اللجنة 2010-6رئيسة

بتاريخ -       المتحانية اللجنة في 2017-12-21عضو

طب         -  لكلية الثاني الربيعي بالمهرجان الخاصة التحضيرية اللجنة عضو

     2019-1-16نينوى 

: - الخبرات

الموصل       –  - جامعة التمريض كلية في الماجستير طلب تدريس

للسنوات    –    - الموصل جامعة التمريض كلية في -1994محاضرة

2006

عدد      - التمريض كلية ماجستير طلب 2مشرفة

عدد     -         التمريض كلية ماجستير طلب 6مناقشة

     ) عدد      -     )  الموصل طب كلية العائلة طب بورد طلب 5مناقشة

- أطفال                 –  طب العراقي البورد طلبة تدريس

والجوائز  : -التكريم

عدد     -         الصحة وزير من وتقدير 10شكر

عدد     -           نينوى صحة عام مدير من وتقدير 20شكر

المتحانات     -           في للمشاركة الموصل طب كلية من وتقدير شكر

السريرية 

الستاجيرللسنوات            لطلبة 2011-1994النهائية

في        - للمشاركة نينوى طب كلية عمادة من وتقدير شكر

السريري  التدريس

لسنة            2011-2010لطلبتها



للقاء     -           وذلك اثنان عدد الموصل جامعة رئاسة من وتقدير شكر

محاضرات 

. الثلسيميا               من الوقاية عن الكليات من عدد في

بتاريخ     -          نينوى صحة رئيس من وتقدير 2018-3-28شكر

بتاريخ    -          المتحانية اللجنة الى العميد من وتقدير 2018-3-15شكر

بتاريخ-            المتحانية اللجنة الى نينوى جامعة رئيس من وتقدير -11-19شكر

2018 

المبذولة        3-1-2019-   للجهود نينوى طب كلية عميد من وتقدير شكر

الطفال      لدى السمنة ندوة في .والمتميزة

والنشر  : التأليف

منشورفي-        ) 1 الطفال لدى الغريبة الجسام استنشاق عن منشور بحث

مجلة

الطبية   (.1999قطر

العلمي-         2 المؤتمر في الطبيعية للرضاعة الطفال رفض أسباب عن بحث

التمريض           لكلية 2008الخامس

الثلسيميا-          3  مرضى لدى الكبد وظائف بعض في تحدث التي التغيرات

بابل         )      –     طب كلية الول السنوي الطبي المؤتمر في (.2008منشور

تحديد -         4 مع الطبيعية الرضاعة حول المهات معلومات تقييم بعنوان بحث

) الطبية              )   تكريت مجلة المعلومات لهذه المؤثرة -12-16المؤشرات

2010

 5.) منجز-       ) بالتلسيميا المصابين لطفالهن المهات اتجاهات حول بحث

6) سي -        ) الفيروسي الكبد بالتهاب للصابة المؤثرة العوامل بعنوان بحث

لدى 

.) نينوى  )   –    صحة دائرة التاسع الطبي المؤتمر الثلسيميا مرضى

بيتا -          7 نوع الثلسيميا مرضى التقليديةةلدى الكلية وظائف تقييم بعنوان بحث

) الصيدلنية    )      للعلوم تكريت مجلة في منشور نينوى محافظة في الكبرى

الكبرى-        8 الثلسيميا لمرضى الكلية لوظائف التقليدي التقويم بعنوان بحث

ممن 



( الصيدلنية   )    للعلوم الماليزية المجلة الديفراسيروكس عقار -9-1يستعملون

2013.)

9 - العراق -         نينوى محافظة في الكبرى الثلسيميا مرضى حياة عن لمحة

.) الطبية)    تكريت مجلة منشورفي

لهم-         10 المرفوع الثلسيميا مرضى بين الدرقية الغدة نشاط بين مقارنة
مرفوع   والغير الطحال


