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:الشهادات العلمية  

3102تٕرد عزتٙ )دكتٕراِ( فٙ طة االطفال ٔحذٚخٙ انٕالدج ٔانخذد ديشك طٕرٚا   

3112طة ٔجزاحح عايح كهٛح طة انًٕطم يٕطم انعزاق  صتكانٕرٕٚ  

: انٕظٛفح انحانٛح  

ٔنحذ االٌ 3102انعزاق يٍ  -يذرص فٙ كهٛح انطة  جايعح انًٕطم انًٕطم  

ٔنحذ االٌ  3102شعثح انتأْٛم ٔانتٕظٛف ٔانًتاتعح كهٛح انطة جايعّ انًٕطم انًٕطم انعزاق  ليظؤٔ  

ٔنحذ االٌ  3102انعزاق يٍ  –يظتشفٗ انخُظاء انتعهًٛٙ انًٕطم –يذرب فٙ انثٕرد انعزتٙ نطة االطفال   

ٔنحذ االٌ   3102طثٛثّ اختظاص فٙ طة االطفال يظتشفٗ انخُظاء انتعهًٛٙ انًٕطم انعزاق يٍ   

:انخثزاخ ٔانًؤْالخ  

تذرٚة فٙ ايزاع انغذد انظى ٔانظكز٘ نذٖ االطفال فٙ اطتشارٚح انغذد انظى  يظتشفٗ انخُظاء انتعهًٛٙ 

ٔنحذ االٌ  3102انًٕطم انعزاق يٍ   

 انخثزاخ انثحخٛح :

 تاحخح فٙ طة االطفال فزع طة االطفال كهٛح انطة جايعّ انًٕطم 

  انًُاطة االكادًٚٛح:

  ولحد االن 3102العراق من  -الموصل -جامعة الموصلمدرس في كلية الطب  مدرس في 

: انًُاطة انٕظٛفٛح انظاتمح  

3102انٗ  3112يمًٛح لذيٗ فٙ طة االطفال يظتشفٗ انخُظاء انتعهًٛٙ يٍ   

  3112انٗ  3112يمًٛح دٔرّٚ فٙ يظتشفٛاخ انًٕطم انتعهًٛٛح يٍ 

  انحاطم عهٛٓا : انًُٓٛح خٛضاانشٓاداخ ٔانتز



3102شٓادِ يشأنح انًُٓح فٙ طة االطفال يٍ َماتح االطثاء انعزالٛح  فزع َُٕٖٛ   

 

:عضٕٚح انجًعٛاخ انعهًٛح ٔانًُٓٛح  

ٔنحذ االٌ 3102عضٕ فٙ انجًعٛح انعزتٛح نهغذد انظى ٔانظكز٘ فٙ االطفال يٍ   

   ٔنحذ االٌ  3112عضٕ َماتح االطثاء انعزالٛح يٍ 

 

:انتكزًٚاخ ٔانجٕائش  

3130-3131كتة شكز ٔتمذٚز يٍ ٔسٚز انتعهٛى انعانٙ ٔانثحج انعهًٙ يٍ حالث   

3130-3131كتاتا شكز ٔتمذٚز يٍ رئٛض جايعح انًٕطم يٍ   

3102كتاب شكز ٔتمذٚز يٍ عًٛذ كهٛح طة انًٕطم   

3102انٗ  3112اكخز يٍ عشز كتاب شكز ٔتمذٚز يٍ يظتشفٛاخ انًٕطم انتعهًٛٛح ٔدائزج طحح َُٕٖٛ يٍ   

 

  :تطٕعٛح ان االعًال

-3131كهٛح انطة جايعّ انًٕطم  02انًشاركح فٙ انعٛادج االنكتزَٔٛح فٙ فتزج حضز انتجٕل خالل ٔتاء كٕفٛذ 

3130 

  :ًؤتًزاخانُذٔاخ ٔانعًم ٔانٕرع انًشاركاخ ت

  3130يحاضزِ عٍ يزع انكٕشز فٙ االطفال

3130ٔرشح عًم نألطثاء انخزٚجٍٛ انجذد تعُٕاٌ كٛفٛح كتاتح انظٛزج انذاتٛح كهٛح انطة جايعّ انًٕطم    

3131فٙ االطفال  داء عذٚذ انظكارٚذ انًخاطٙيحاضزِ عٍ   

3130يحاضزِ عٍ ايزاع انعظاو انٕٓريَٕٛح نالطفال انخذد ضًٍ َذٔج انجذٚذ فٙ طة االطفال   

ضًٍ َذٔج انجذٚذ فٙ طة االطفال  ًُٕ ٔاعتثاراخ طحٛح تتجأس سٚادج انطٕلانعالد تٓزيٌٕ انيحاضزج عٍ 

  3102كهٛح انطة جايعّ انًٕطم 

3102يحاضزج انجذٚذ فٙ داء انظكز٘ فٙ االطفال ضًٍ َذٔج ٕٚو انظكز٘ دائزج طحح َُٕٖٛ     
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 انهغاخ انتٙ ٚتمُٓا :

  انعزتٛح االَكهٛشٚح ٔانتزكٛح 

  انٕٓاٚاخ :

 انًطانعح انزطى انشراعح ٔانعشف عهٗ انجٛتار 
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