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 االسم: د. ليث ثامر خزعل العامري

 Laith Thamer Khazaal Al-Ameriباالنكليزية: 

 

  فرع التشريح رئيسالحالي:  وظيفةال

 مسؤول وحدة التعليم الطبي المستمر   

 منسق موديول العلوم العصبية )ضمن مناهج الكلية العلمية(    

 التشريحعضو الهيئة التدريسية في فرع   

 مدينة الطب –جراح اختصاص جراحة الجملة العصبية   

 

 

 9/01/0991 التولد:

 مسلم الديانة:

 

 00001ص ب  –مكتب برٌد المجمع الطبً  –بغداد  العنوان البريدي:

 بغداد عنوان السكن:

 Laith.thamer@yahoo.com البريد االلكتروني:

 

 عضوية الجمعيات:

 01/01/0999بتأرٌخ  29972رقم التسجٌل  –عضو نقابة أطباء العراق  -

 EANSلجراحً الجملة العصبٌة  األوربٌةالجمعٌة  - عضو مشارك -

 AANSعضو الجمعٌة االمرٌكٌة لجراحً األعصاب  -

 عضو الجمعٌة العراقٌة ارتفاع ضغط الدم -

 هشاشة العظاممرض عضو الجمعٌة العراقٌة للوقاٌة من  -

 

 التحصيل الدراسي:

جراحة الجملة العصبٌة   –زمٌل )بورد( المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة  -

FIBMS (Neurosurgery)  0/9/2101بتأرٌخ 

جامعة بغداد بتأرٌخ  –كلٌة الطب   (MBChB)بكالورٌوس طب وجراحة عامة  -

0/9/0999  
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 : الخبرات التدريسية والمهنية

 –عضو الهٌئة التدرٌسٌة )مدرس( وأخصائً جراحة الجملة العصبٌة فً فرع التشرٌح  -

 كلٌة طب الكندي

  (Neuroanatomy)األعصاب تدرٌس مادة تشرٌح  -

 تدرٌس مواد تحضٌرٌة لطلبة الصف األول  -

 ةمادة األخالق الطبٌتدرٌس  -

 تدرٌس مادة االجنة للجهاز العصبً -

 

 

 :السابقة سل الوظائفتسل

دائرة صحة بغداد بعنوان طبٌب مقٌم دوري  – 02/01/0999تأرٌخ أول تعٌٌن فً  -

 4/9/2112والتدرٌب فً فروع الطب المختلفة ولغاٌة 

 09/00/2112محافظة بابل لغاٌة  –العمل كطبٌب تدرج فً ناحٌة المشروع  -

جامعة القادسٌة  –ً كلٌة الطب النقل إلى مالك وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ف -

 والعمل كطبٌب معٌد فً فرع األمراض وأمراض الدم 2110بتارٌخ 

المجلس العلمً لجراحة  –القبول فً دراسة المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة   -

  0/01/2114الجملة العصبٌة والمباشرة بتأرٌخ 

مستشفى غازي الحرٌري للجراحات  –مدٌنة الطب  –ردٌف رئٌس األطباء المقٌمٌن  -

 2117 - 2110للفترة  التخصصٌة

 نشاطات مختلفة:

فً كلٌة طب الكندي  والندواتالمشاركة فً العدٌد من المؤتمرات وورش العمل  -

 وجهات أخرى

 فً الكلٌةالعلمٌة واالدارٌة التكلٌف بمهام العدٌد من اللجان  -

ٌة فً كلٌة طب الكندي للعام الدراسً والمعلومات اإلعالمالتكلٌف بمهام مسؤول وحدة  -

2100-2104 

 حاضرات ضمن فعالٌات وحدة التعلٌم المستمر فً الكلٌةممن الالعدٌد  إلقاء -

 نشر المقاالت وعضو هٌئة التحرٌر فً مجلة كندة الصادرة من الكلٌة -

 الحصول على عدة كتب شكر خالل مسٌرتً الوظٌفٌة  -

 

 

 
 المدرس الدكتور

 العامريلٌث ثامر خزعل 
 كلٌة طب الكندي –فرع التشرٌح 


