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Personal information 

Name: Arwaa Abed abdul-Hussein 

Date & place of birth: 15 July 1976    Najaf/ Iraq 

Marital state: married (four children) 

Nationality: Iraqi 

Gender: Female 

Address: Iraq, Al Muthana government, Samawa 

E.mail: dr.ir76@mu.edu.iq  

Education, Training and Employment 

Bachalor in medicine & General surgery (M.B.Ch.B), Medicine college-

kufa University  

Fellower of Iraqi Board for medical specialization in dermatology & 

venereology (F.I.B.M.S.) 2007 

Rotator doctor in general hospitals of Al-Najaf Health Directorate 2000-

2002 

Permanent doctor in Baghdad teaching hospital 2003-2005  

Permanent doctor in Al Sader teaching hospital Najaf 2005-2007 

Lecturer at medical college, Kufa University 2007-2008 

Lecturer at medical college, Al Muthana University 2008-till now 

Assistant professor in dermatology and venereology at department of 

medicine, Al Muthana University 2011  

Professor in dermatology and venereology at department of medicine, 

Al Muthana University at 2019  

Dean of medical college at Al Muthana university from 2017-202 

mailto:dr.ir76@mu.edu.iq


Published Researches  

1- Relationship of urinary tract infection and chronic urticaria in Iraqi 

female patients. 

2- Cutaneous drug reaction, a clinical and epidemiological study in 

outpatient dermatological clinic. 

3- Clinical and pigmentary variation of pityriasis versicolor in Al-

Muthana Government's patients. 

4- Cutaneous manifestations of diabetes mellitus. 

5- Assessment of spirometry in patients with hypothyroidism 

6- Effectiveness of diode laser versus intense pulsed light in 

hirsutism: A prospective and comparative study in Samawa city 

7- Childhood psoriasis a clinical and epidemiological study in Samawa 

city 

8- Co-Trimoxazole for Treatment of Pediculosis Capitis in Iraq  

9- Skin rejuvenation by use of platelet rich plasma in Al Muthanna 

government/Iraq 

10- The relationship of Vitamin D level and telogen effluvium  

Additional skill 

Languages: Arabic, English 

PC: Windows, word, excel, power point, internet  

Experience in dermatology 

-Certificates in Laser uses in dermatology. 

- membership of American Academy of aesthetic medicine . 

-certificate from M.K.C city college, Larnaca, Cyprus (workshop in Aging 

of the face . Non-invasive techniques for facial rejuvenation and 

beautification (fillers, botox, mesotherapy)) 

- many participate of different conferences and workshops related to 

dermatological feild  

Honors distinction 

12 letter of thanks and appreciation 



 الدكتورة ارواء عبد عبد الحسين لالستاذ السيرة الذاتية

 معلومات شخصٌة

 ابو صٌبع االسم: ارواء عبد عبد الحسٌن

 1776-7-15النجف  -والدة: العراقمحل وتارٌخ ال

 اطفال 4الحالة الزوجٌة: متزوجة ولً 

 القومٌة: عربٌة

 الجنسٌة: عراقٌة

 الجنس: انثى

 حً الحسٌن -السماوة -المثنى -العراقالعنوان: 

  dr.ir76@mu.edu.iqاالمٌل:

 الشهادات الحاصل عليها والخبرات حسب السنوات

 0222جامعة الكوفة   -كلٌة الطب -بكالورٌوس طب وجراحة عامة

   0227المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة  -دكتوراه )بورد( فً االمراض الجلدٌة والزهرٌه

   0220 -0222دائرة صحة النجف  -طبٌبة مقٌمة دورٌه

  0225 - 0222 مدٌنة الطب  -طبٌبة مقٌمة قدمى فً مستشفى بغداد التعلٌمً

 0227-0225  النجف  –طبٌبة مقٌمة قدمى فً مستشفى الصدر التعلٌمً 

 0222جامعة الكوفة  –مدرس ومحاضر فً كلٌة الطب 

 وما زلت 0222المثنى جامعة  –مدرس ومحاضر فً كلٌة الطب 

 0211-كلٌة طب المثنى –شعبة الجلدٌة   -استاذ مساعد فً قسم الباطنٌة

 المثنى طب كلٌة – الجلدٌة شعبة  -الباطنٌة قسم فًاستاذ فً االمراض الجلدٌة والزهرٌة 

0217    

 0202-1217عمٌد كٌة الطب جامعة المثنى 

 البحوث المنشورة

 والتهاب المجاري البولٌة لدى المرٌضات العراقٌاتالعالقة بٌن الشري المزمن  -1

 فاعالت الدوائٌة عند المرضى فً العٌادات االستشارٌةالت -0



 التغٌرات السرٌرٌة والصبغٌة للنخالٌة المبرقشة عند المرضى فً محافظة المثنى -2

 الجلدٌة لمرض السكري االعراض -4

 دراسه سرٌرٌة حول صدفٌة االطفال -5

 كسزول لعالج داء القمل استخدام عقار الكلوتراٌما -6

 مقارنه استخام جهاز الداٌوود لٌزر والعالج الضوئً لمعالجه داء الشعرانٌة عند النساء -7

 استخدام البالزما الغنٌة بالصفائح لتجدٌد البشرة -2

 العالقة بٌن مستوى فٌتامٌن دي وتساقط الشعر -7

 استخدام جهاز السباٌرومتري عند مرضى ضمور الغده الدرقٌة -12

 العلمية والمهنيةالدورات 

 دورة طرائق تدرٌس -1

 دورة طرق استخدام الحاسوب -0

 دورة االمراض الجلدٌة االولى كلٌة طب الكوفة -2

 دورة االمراض الجلدٌة االثانٌة كلٌة طب الكوفة -4

 دورة حول وباء انفلونزا الطٌور كلٌة طب المثنى -5

 فً دبً دورة االكادٌمٌة االمرٌكٌة لطب التجمٌل -6

 ( الرنكا قبرصMKCالفلر والبوتكس والمٌزوثرابً من جامعة )دورة حول استخدام  -7

 دورة القٌاس الذهنً بالتعاون مع جامعة شٌفٌلد -2

 المهارات والخبرات االضافية

 : العربٌة واالنكلٌزٌةاللغات

 االكسل -البوربوٌنت -االنترنٌت -الوورد-: الوندوزمهارات الكومبيوتر

 االمراض الجلدٌةمعالجة ل استخدام اللٌزر  : الخبرات

 كتب شكر وتقدٌر 10: كتب الشكر


