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 عراقية  :الجنسية

 مسلمة  :الديانة  

 : اللغات المتحدث بها

 .العربية واإلنجليزيةو السويدية

 :المؤهالت والتدريب 

 / 2008  اليرموك التعليمي   في طب النساء والوالدة والتدريب في مستشفى  شهادة البوردالعربي من المجلس العلمي

 .التعليمي ومستشفى العلوية

 /2000  المستنصرية  الجامعة/ الدبلوم العالي في طب و طب النساء  

 / 1987  جامعة بغداد -كلية الطب / بكالوريوس طب و جراحة عامة. 

 : الوظيفة الحالية 

  ريادي الوطني ال  يعتبر المركز)بغداد   جامعة/لبحوث السرطان  تدريسية وباحثة في المركز الوطني الريادي 4015منذ

 ( .في فرنسا iacr لبحوث السرطان من المراكز المتقدمة وذات الصلة مع

  مسؤولة عيادة النواظير في قسم الفحص السريري في المركز للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم باجراء مسحات عنق

 . الرحم والناظور المهبلي للحاالت الخاصة

  دادجامعة بغ/ تدريسية لطالب كلية الطب بغداد. 

  4010استشارية في امراض النساء والتوليد في مستشفى كمال السامرائي ومستشفى فاطمة الزهراء في الحبيبية منذ عام. 

 :البحوث المنشورة

 أبحاث في آخر اربع سنوات 5  تم نشر

 : األبحاث 

 في المجلة الدولية العلمية  4015الوزارة التي نشرت في أبريل   آثار الوعي والمعرفة على سرطان الثدي بين المثقفين في

 www.ijsrp.org( .9169-4460ردمد  890، 5، العدد 5، حجم )والبحثية المنشورات

 ،مايو  6، العدد 5نشرت في المجلة الدولية العلمية والبحثية المنشورات، حجم ) تقييم عنق الرحم في محافظة بغداد

 كما 50بب مسحات على النحو التالي، ]الحاالت جاء مع غير طبيعي  05أربعة عشر مسحات كانت غير محدد، (. 4015

lsil ،29 كما hsil) 

 نشرت في المجلة الدولية العلمية والبحثية ) تاموكسيفين  النساء بعد سن اليأس  تقييم بطانة الرحم طبقة التغيرات في

 ، (4010يناير  1القضية  8حجم  87.68(: 4015)المنشورات القيمة 

 التعبير من brca1 في مجلة الصيدلة و العلوم ) الذين يعانون من سرطان الثدي  المرضى العراقيين  في مجموعة من

 -يوليو )اإلصدار الثالث  5، العدد 19المجلد . 8585-4917: ردمد-e-: 2278-3008 ،p (iosr-jpbs) البيولوجية

 .(4010أغسطس 

 :العضوية 

 .الجمعية العراقية في أمراض النساء والوالدة  عضو 2015 

  عضو في اللجنة الوطنية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم 2015

 الدورات

 لمدة اسبوعين 4015دورة تدريب المدرب في جامعة بغداد   
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