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 الحالية: الوظيفة-1

  في الطب النفسي وطبيب استشاري متمرس أستاذ

 الجامعية: الشهادات-0

 جامعة بغدادبكالوريوس طب وجراحة عامة /كلية الطب/  1500

   الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية /نفسيالطب ال فيه(بورد)دكتورا 1550

 جامعة بابل /لطبكلية ا /دبلوم عالي في الطب الباطني  1004

 السابقة: الوظائف-4

 مقيم دوريطبيب  1500-1550

 طب نفسي أقدممقيم طبيب  1551-1550

  ممارس طب نفسيطبيب  1550-1555

 طالب دراسات عليا في الطب النفسي  1555-1550

  في الطب النفسي طبيب اختصاصي 1550-1009

 أستاذ مساعد في الطب النفسي  1009-1010

 اذ في الطب النفسيأست 1010-1010

 االن أستاذ متمرس في الطب النفسي لحد-1011

 لحد االن طبيب استشاري في الطب النفسي-1010

 المهنية والعلمية: اللجان-5

 عضو لجنة التعليم الطبي المستمر 1550-1000

 عضو اللجنة الطبية للتربية الخاصة 1000-1014

 امعة القادسيةرئيس اللجنة العلمية / كلية الطب/ ج 1009-1011

 عضو لجنة مكافحة المخدرات 1009-1010



 عضو لجنة الترقيات العلمية /كلية الطب/ جامعة القادسية  1000-1011

 عضو الهيئة الوطنية للصحة النفسية/ وزارة الصحة لحد االن-1005

 صحيةالمجلس العربي لالختصاصات العضو المجلس العلمي للطب النفسي/ 1005-1014

 جامعة هارفارد االمريكيةن باح  رئيسي في المس  العالمي للصحة النفسية/ اال لحد-1005

 عضو اللجنة العلمية واالخالقية للصحة النفسية/ وزارة الصحة 1005-2020

 مسؤول المركز التدريبي في الديوانية لطلبة الدراسات العليا في الطب النفسي لحد االن-1005

 للبورد العراقي 

 لجنة الطبية النفسية لمحافظات الديوانية/ المثنى/ واسطرئيس ال 2010-1010

لحد االن مسؤول المركز التدريبي في الديوانية لطلبة الدراسات العليا في الطب النفسي -2011

 لالختصاصات الصحية العربي مجلسلل

 عضو المجلس العلمي للطب النفسي/ المجلس العراقي لالختصاصات الطبية لحد االن-1011

 عضو لجنة الترقيات المركزية / جامعة القادسية 1011-1014

 عضو لجنة الترقيات العلمية الوزارية في وزارة التعليم العالي والبح  العلمي 1011

-العربي لالختصاصات الصحيةاالن عضو المجلس العلمي للطب النفسي/ المجلس  لحد-1011

 االردن

ق/ المجلس العلمي للطب النفسي/ عضو لجنة االمتحانات وتمحيص الوثائاالن  لحد-1011

 ا/ سوريالمجلس العربي لالختصاصات الصحية

 لحد اآلن عضو مجلس الممتحنين/ / المجلس العربي لالختصاصات الصحية/ سوريا-1011

 رئيس لجنة الترقيات العلمية /كلية الطب/ جامعة القادسية  1012-1010

 المهنية والعلمية: الجمعيات-6

 األطباءنقابة عضو  أالن لحد-1500

 النفسانيين العراقية األطباءعضو جمعية  أالن لحد-1550

 االن عضو االتحاد الدولي للصحة النفسية لحد-1002

 لحد االن عضو الجمعية االمريكية للطب النفسي-1005

 نأالن عضو مشارك في الكلية الملكية البريطانية لألطباء النفسانيي لحد-1010

 :الخبرات-7

 ب طلبة كلية الطب/ جامعة القادسيةتدريس وتدري-

 لية الطب /جامعة القادسيةك طلبة الدراسات العليا/ وتدريب اشراف-

/المجلس العراقي للطب النفسي البورد العراقي() العلياالدراسات  طلبة وتدريب شرافا-

 لالختصاصات الطبية

 بيلمجلس العرللطب النفسي/ا )البورد العربي( ة الدراسات العلياطلب وتدريبشراف ا-

 الصحيةلالختصاصات 

 في الطب النفسي ( طالب دراسات عليا00) أكثر من على ومشرف رئيس وعضو لجان مناقشة-

 والتمريض طب االسرةو للبورد العراقي والبورد العربي )دكتوراه(

للطب النفسي/المجلس العراقي  )البورد العراقي( الدراسات العليا استاذ ممتحن لطلبة -

 يةلالختصاصات الطب

النفسي/المجلس العربي  للطب العربي()البورد  الدراسات العليااستاذ ممتحن لطلبة -

مصر  / جمهوريةاالردن/ االمارات العربية المتحدةالدول العربية: لالختصاصات الصحية في 

 ةالعربي

 والجوائز: التكريم-8

 كتب شكر من:

 لنواب رئاسة مجلس ا

 لجنة التعليم العالي



 (0) عدد وزير التعليم العالي والبح  العلميمعالي 

 (1) عدد وزير الصحةمعالي 

   (1والبح  العلمي عدد) وكيل وزير التعليم العالي

 (11) عدد رئيس جامعة القادسية

 (0) عدد رئيس المجلس العراقي لالختصاصات الطبية

 (1)عدد  / االردناصات الصحيةاالمين العام للمجلس العربي لالختص

 (10)عدد  عميد كلية الطب /جامعة القادسية

 (1)عدد  عميد كلية الطب/جامعة بابل

 (4)عدد  /جامعة القادسية اآلدابعميد كلية 

 (1)عدد  عميد كلية التربية/جامعة القادسية

 (4)عدد نقيب أطباء العراق 

 (1) عدد مدير عام دائرة صحة الديوانية

 (0)عدد  دائرة مدينة الطبمدير عام 

 (1) عدد عميد المعهد الفني في الديوانية / هيئة التعليم التقني

 (1)عدد عميد كلية الطب/جامعة الكوفة 

 (1عدد) مدير عام دائرة الطب الرياضي/ وزارة الرياضة والشباب

 والنشر: التأليف-9

صادر من جامعة  ل العالم(االمراض النفسية حو)مشاركة في كتابة فصل في كتاب بعنوان ال -

 كامبردج

 (Mental disorders around the world) Cambridge University Press    

 وجهات نظر عالمية(-االمراض النفسية مشاركة في كتابة فصل في كتاب بعنوان )أعباءال -

 The Burdens of Mental Disorders Global) كامبردجصادر من جامعة 

Perspectives from the WHO World Mental Health Surveys) Cambridge 

University Press 

مشاركة في كتابة فصل في كتاب بعنوان )الصحة النفسية المجتمعية( صادر من جامعة ال-

 اوكسفورد

(Oxford Textbook of Community Mental Health) Oxford University 

Press 

الصادر من موسست المبرت  لمناعية في مرضى الفصام(كتاب بعنوان )تقييم بعض الدالئل ا-

 Evaluation of some immunological markers in schizophrenic) .العالمية

patients).LAMBERT Academic Publishing 

  سكوبس قاعدة بياناتعالمية ضمن  ( مجلة11مقوم علمي للبحوث في )-

 من المجالت العراقية والعالمية عضو لجان استشارية وعضو هيئات تحرير لعدد-

  (5139)هي سكوبس بيانات  قاعدة وحسب المنشورةث عدد االقتباسات العلمية من البحو-

 (50) بيانات سكوبس قاعدة حسب H-index) (هيرشمؤشر -

 (20بيانات كوكل )قاعدة حسب  (i10-index)تين ؤشر أي م-

وذات  ضمن قاعدة بيانات سكوبس عالمية في مجالت المنشورة االصيلةالبحوث العلمية عدد -

 (05) تأثيرمعامل 

 (10علمية عراقية ) في مجالتعدد البحوث المنشورة -

 :أخرى معلومات-01

  /جامعة القادسية اآلدابمجلس كلية عضو 1554-1001

 محاضر في كلية التربية/جامعة القادسية1554-1000

  جامعة القادسية محاضر في قسم علم النفس/ كلية اآلداب/ 1554-1004



  محاضر في قسم العلوم التربوية والنفسية / كلية التربية/ جامعة القادسية 1554-1004

 محاضر في كلية الطب/جامعة بابل1002-1000

في الطب النفسي/  )البورد العراقي( محاضر لطلبة الدراسات العلياممتحن و االن لحد-1000

 المجلس العراقي لالختصاصات الطبية

في الطب النفسي/ المجلس  )البورد العربي( االن محاضر لطلبة الدراسات العليا لحد-1005

 العربي لالختصاصات الصحية

-عمان-في األمانة العامة للمجلس العربي لالختصاصات الصحية حد االن أستاذ ممتحنل-1011

  األردن

 لحد االن عضو فريق بحثي في جامعة هارفارد االمريكية-1005

الندوات داخل و ن المشاركة بعدد كبير من المؤتمرات العلمية وورش العمللحد اال-1554

 وخارج العراق

 

 


