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 السرية الذاتية
 الدكتور: عبد الرزاق حسني دمحم النقاش ألستاذأ

 التدريسي يف كلية طب الكندي / جامعة بغداد / فرع النسائية والتوليد
 

 بغداد .                     متزوج ولديو ثالثة أوالد.  1961:  تولد :  احلالة االجتماعية 
 قية.                               القومية : عربية.عرا  اجلنسية :                             

 564 311 7901 964 +االتصاؿ: ىاتف بغداد                                    العربية واإلنكليزية .     : اللغات 
 razaknakash@yahoo.com بريد الكرتوين :                                                                                  

                  Abdrazak_5@hotmail.com                
 : الشهادات وادلؤهالت 
  1984متوز  // جامعة بغداد  M.B.Ch.Bشهادة البكالوريوس يف الطب واجلراحة العامة  .1
 .1993أيلوؿ  // جامعة بغداد   D.G.Oة والتوليد شهادة الدبلـو العايل يف النسائي .2
 .1993يف تشرين أوؿ   .F.I.C.O.Gيف النسائية والتوليد    شهادة اذليئة العراقية لالختصاصات الطبية ) البورد العراقي / الدكتوراه ( .3
 1996يف تشرين الثاين    .C.A.B.O.Gلدكتوراه ( شهادة وزمالة اجمللس العريب لالختصاصات الطبية يف النسائية والتوليد ) البورد العريب / ا .4

 .2111يف النسائية والتوليد يف آذار   .M.R.C.O.Gشهادة اجلزء األوؿ لزمالة الكلية ادللكية الربيطانية   .5
 . 1999( من أدلانيا يف متوز     Doppler  U/Sشهادة التدريب على السوانر )   .6

 .2115يف شباط لندف    Clinical Fellowship يةزمالة سريريو من الكلية ادللكية الربيطان .7

 2119موجلاند /دذلي/ اذلند يف كانوف اثف    مستشفى  IVFاخلارجي  واإلخصاب أدلنظاريو أجلراحوالتدريب على شهادة  .8
 
 اخلربة والتعيينات  : 

  1/11/1985اية ولغ 1/11/1984 من مستشفى احلسيين العاـ يف كربالءيف    Rotating  SHOاإلقامة الدورية :  .1
 . 1989ولغاية تشرين أوؿ  1985العسكرية للفرتة من تشرين الثاين  ابةالطباخلدمة العسكرية يف  .2
يف قسم النسائية والتوليد دائرة مدينة الطب لغرض التدريب والعمػ  تػإ رشػراؼ أسػاتلة القسػم  ػمن   SHO  Registrarاإلقامة القدمى :  .3

 . 1994ولغاية أيلوؿ  1989ئة العراقية واجمللس العريب الختصاص النسائية والتوليد للفرتة منل تشرين أوؿ الربانمج ادلخصص لني  شهادة اذلي
 .22/1/1994 بتاريخ األطباءومن نقابة  13/12/1993احلصوؿ على لقب االختصاص يف النسائية والتوليد من وزارة التعليم العايل بتاريخ  .4
  1996كانوف أوؿ   رىل 1994أيلوؿ  -لوالدة يف بعقوبة / دايىلى االنسائية والتوليد يف مستشف اختصاصي .5

 2112-9-1اىل 1996 أوؿالتعليمي للوالدة يف كانوف  ةوالتوليد يف مستشفى احلبيبي ألنسائيواختصاصي  .6
 للعم  يف مستشفى احلبيبية . مع البقاء كمنسب 19/12/1998التعليم العايل /اذليئة التدريسية يف كلية طب الكندي يف مالؾ وزارة  النتقاؿ رىلا .7
 .2111ولغاية 1999معهد عالج العقم وزرع األجنة منل آب  يف النسائيةاختصاصي مث استشاري  .8
 .وحلد اآلف 1/9/2112 ديف مستشفى العلوية التعليمي للوالدة من العقمو  النسائية والتوليد مث استشاري اختصاصي .9

 
 اخلربة التدريسية : 

 .2113 -1995عاـ  جلامعيت بغداد و ادلستنصرية منف طلبة كلية الطب حااالشرتاؾ بتدريس وامت .1
لالختصاصات الطبية / لألمراض النسػائية والتوليػد ) طلبػة  طلبة الدراسات العليا وطلبة اذليئة العراقيةوامتحاف  تدريس وتدريب حبوث و اإلشراؼ على .2

  .أالفوحلد  2111من عاـ  يب (البورد العراقي والعر 
 .2119ولغاية عاـ  1999من عاـ  النهرينطلبة معهد عالج العقم وزرع األجنة / جامعة ل بحوثالواألشراؼ على  دريبتدريس وت .3
العملػي حسػب منهػاج  ػرع النسػائية  ألسػريريتدريس مادة النسائية والتوليد لطلبة كلية طب الكندي مشتمالً علػى رلقػاء اضا ػرات النظريػة والتػدريب   .4

 .أالفوحلد 2112من عاـ  والتوليد يف الكلية
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 :الرتقيات العلمية 
 . 1999/كانوف الثاين / 17يف   Senior lecturerاحلصوؿ على لقب ) ادلدرس (   .1
 . 2112/ أيلوؿ / 23يف     Assistant professorاحلصوؿ على لقب ) األستاذ ادلساعد( .2

 28/8/2118 بتاريخ Consultantاحلصوؿ على لقب االستشاري يف النسائيو والتوليد    .3

  25/5/2118بتاريخ    Professor    احلصوؿ على لقب )األستاذ ( .4

     15/5/2112احلصوؿ على لقب مشرؼ يف أجلراحو الناظوريو من وزارة الصحة ألعراقيو يف  .5

  احلايل:ادلنصب 
  رع النسائية والتوليد / كلية طب الكندي / جامعة بغداد.يف  التدريسيةعضو اذليئة  
 حة األمراض النسائية والتوليد وأمراض العقم يف مستشفى العلوية التعليمي للوالدة.جرا ستشاريا 

  ألعائلوواختصاص طب  رد العراقي والعريب( الختصاص النسائية والتوليد)بو  واجمللس العريبطلبة اذليئة العراقية مشرؼ على 

 .عضو اللجنة أالستشاريو يف وزارة الصحة ألعراقيو 

 
  لنيػ  شػهادة البػورد العراقػي يف  أدلعدهلالطاريح  ألعلميوادلناقشات  احللقات و رئيس جلنو يف العشرات من أو:االشرتاؾ كعضو ألعلميهادلناقشات

 والتوليد واطاريح ادلاجستري والدكتوراه يف كلية التمريض ومعهد عالج العقم يف جامعة النهرين وغريىا. ألنسائيو

 تعضػػيد وتقػػػوو  وكػػػلل و االطػػاريح  ألعراقيػػػو الطػػبللنشػػر يف اجملػػػالت  أدلعػػػده ألعلميػػومػػػن البحػػوث  : تقػػوو وتصػػػحيح العشػػراتالعلموووي التقوووم
 . ألعراقيو والتمريضية الطبيةللكليات  ألعلميوالبحوث لغرض التعضيد او الرتقيات 

 : ت طبية عراقيةويف رلال ةوعادلي بريطانية التنشرت منها يف رل حبث( 22)أكثر من  رجناز العديد من البحوث البحوث 

 : اجلمعيات 
 للخصوبة . يةعضو اجلمعية العراق .1
 عضو اجلمعية العراقية لتنظيم األسرة . .2
 عضو نقابة األطباء العراقية . .3
 .النسائية و التوليد ألمراضعضو اجلمعية العراقية  .4

 .أوروابالعرب يف  أطباءعضو اتاد  .5

 اذلندية ألنسائيوريو و مجعية اجلراحة الناظ . عضو6
 

 العربية واضلية منها :و  ألعادليو االشرتاؾ ببحوث يف ادلؤمترات  ؤمترات :ادل 
ويف   2116 اثفيف تشػرين  عقبػو/االردفوال 2112ويف القػاىرة /تشػرين  ، 2111تشػرين الثػاين  /يف البحػرين MEFS شػرؽ األوسػل للخصػوبةمؤمتر ال .1

   .2113تشرين اثف  8-6إ ويف البحر ادلي أوؿتشرين  2112ويف ديب ,2111تشرين اثف بريوت 
وادلػؤمتر العػادلي مػع أجلمعيػو أللبنانيػو للنسػائية يف  2111ويف بريوت تشرين اثف  2111مؤمتر الرابطة العربية لألمراض النسائية والتوليد يف بريوت يف أيلوؿ  .2

 . 2113تشرين اثف  16-14بريوت 
 2114نيساف  /ألردين الرابع للخصوبة يف عمافمؤمتر ا .3
    يف حلب 2116،ويف تشرين    اسطنبوؿ/  2114طباء العرب يف أوراب يف آب اد األمؤمتر ات .4
 اغلب ادلؤمترات اضلية اليت تتناوؿ حبوث العقم وتنظيم األسرة واألمراض النسائية والتوليد . .5

 .2115مؤمتر الكلية ادللكية الربيطانية العادلي السادس للنسائي والتوليد يف القاىرة /أيلوؿ  .6

    2117ويف ليوف/  رنسا يف حزيراف   2116براغ / حزيراف  ESHRE واألجنة لإلخصاب األوربيةاجلمعية ر مؤمت .7

    2119يف نيساف  الشارقةيف  أخرىومرة  2116يف نيساف  اإلمارات/ الشارقةيف  ألعادليو ألعراقيو األطباءمؤمتر نقابة  .8

 : االهتمامات  اخلاصة 
 عالج العقم وزرع األجنة . .1
    النسائية . الناظوريواجلراحة  .2
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 2114-1-1دليو  اعتبارا من اادلؤمترات والندوات ألع
 2004اب  12-6اسطنبول  –مؤتمر اتحاد أطباء العرب فً أوربا  .1

 2004تشرٌن  1أٌلول ولغاٌة  22عمان  فً  –المؤتمر األردنً الدولً السابع للنسائٌة والتولٌد  .2

 2006نٌسان  13-11عراقٌٌن ألعالمٌه / الشارقة / األمارات العربٌة المتحدة المؤتمر االول لجمعٌة األطباء ال .3

 2006تشرٌن أول -11-15فً األردن / العقبه  MEFSمؤتمر جمعٌة الشرق األوسط للخصوبه   .4

 2006تشرٌن ثان  4 -تشرٌن أول 22حلب  –مؤتمر اتحاد أطباء العرب فً أوربا الثالث والعشرون فً سورٌا  .5

 2001/ تموز 4-1لٌون  –فً فرنسا  ESHREالث والعشرون للجمعٌه االوربٌه للخصوبه وعلم الوراثهالمؤتمر الث .6

 2005اٌلول   30-21مصر فً –مؤتمر الكلٌه الملكٌه البرٌطانٌه للنسائٌه والتولٌد السادس فً القاهره  .1

 2005نٌسان  23-21المؤتمر العربً االول للخصوبه للرابطه العربٌه لجمعٌات الخصوبه فً عمان  .2

 2006-1/1 -22/6فً براغ /  الجٌك  ESHRE  المؤتمر الثانً والعشرون للجمعٌه االوربٌه  للخصوبه  وعلم االجنه  .3

 2002نٌسان  4-1اربٌل  –المؤتمر العلمً االول للنسائٌه والتولٌد فً العراق  .10

 2002 -2-11ورشه عمل لعالج ضعف الخصوبه / بٌروت لبنان  .11

 2003نٌسان  11-3عٌة االطباء العراقٌٌن العالمٌه / الشارقه / االمارات المؤتمر الرابع لجم .12

 2011تشرٌن ثان  12-16الثانً عشر فً بٌروت  MEFSمؤتمر الشرق االوسط للخصوبه    .13

 2011تشرٌن ثان  12-11مؤتمر الجمعٌه النسائٌه والتولٌد اللبنانٌه فً بٌروت / لبنان  .14

 2012اٌار  20-12فً اٌطالٌا / سورنتو  SMARTمؤتمر  .15

 2012تشرٌن ثان  5-2دبً / االمارات  MEFSمؤتمر الشرق االوسط للخصوبه  .16

 2013تشرٌن ثان  2-6فً  البحر المٌت / االردن  MEFSمؤتمر الشرق االوسط للخصوبه  .11

 2013تشرٌن ثان  16-14المؤتمر العالمً لجمعٌة النسائٌه والتولٌد اللبنانٌه فً بٌروت  .12

 2014نٌسان  3-1تولٌد فً الشرق االوسط  / دبً / االمارات مؤتمر النسائٌه وال .13

 2014اٌار  4-3فً بودرم / تركٌا   ASPIREمؤتمر  .20

 2014اٌلول  22-25فً ابو ظبً / االمارات  MEFSمؤتمر الشرق االوسط للخصوبه  .21

 2015نٌسان -12-2فً انطالٌا/ تركٌا   MESGEمؤتمر الشرق االوسط للجراحه الناظورٌه النسائٌه  .22

 2015نٌسان  22-24مؤتمر الجمعٌه االردنٌه للخصوبه والوراثه فً عمان/ االردن  .23

 2015ماٌس  23فً بٌروت  ASPIREمؤتمر  .24

 2016/ماٌس/21-20فً نابولً/ اٌطالٌا  LHمؤتمر  .25

 2015تشرٌن ثان  21-13مؤتمر االسٌوي الرابع حول البطانه المهاجره  فً البحر المٌت/ االردن   .26

 Crown Plaza zayd.فندق  ITCفً  6/5/2016-4على سونار الحمل والنسائٌه فً دبً/ دوره تدرٌبٌه   .21

 Crown Plaza zayd.فندق  ITCفً  3/11/2016-2دوره تدرٌبٌه على سونار الحمل والنسائٌه فً دبً/   .22

 

My papers & studies: 

1. Perinatal outcome of Breech presentation in the pretext mode of delivery. Al-Kindy Col Med J 2007;Vol 4(1) : P 70-75 
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3.  Genital Bilharziasis: Bilharzial infestation of uterine myoma. East Mediterranean Health Journal, 2006, Vol 12 No. 3/4 P 489-491.  
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5.  Umbilical artery Doppler ultrasonography: Doppler indices in normal pregnancy. J. Basic Med. Sc. 2001. Vol 1 No 1,2 p 33-39. 

6.  Role of the diagnostic laparoscopy in the assessment of the infertile women. Iraqi J. Comm. Med. Oct 2002, vol15(4) p 27-30. 
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Baghdad 2002 Vol 44 No. 3, P 696-702 

8.  Using partogram improves labour management: A hospital experience with partogram application. Iraqi J. Comm. Med Apr. 2004 vol 

17(2) p 96-101 

10.  Effect of Pentoxifillin on the outcome of Artificial Inseminations. The Iraqi Post graduate Medical Journal. 2006 Vol 5, No. 3 P 377-383. 

11.  Intrauterine versus intracervical insemination in the treatment of unexplained infertility. Middle East Fertility Society Journal 2008 vol 
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12.  Influence of IUD perceptions on method discontinuation. Contraception  2008 vol 78 p 290-293. 

13.  Significance of umbilical cord nucleated red blood cells count in overdue pregnancy. The Iraqi Postgraduate Medical Journal 2009 Vol 

8, No. 3 p 249-252 

14. Whether selective or routine Episiotomy is more useful to protect anal sphincter in primiparous women. The Iraqi Postgraduate Medical 

Journal 2011, Vol 10,No 4 p 519-525. 

15.  Isosorbide Mononitrate versus Misopristol for cervical ripening. Al-Kindy Col Med J 2012; Vol 8 No. 1 P 69-74. 

16.  Fetal body weight: How far the Clinical and Sonographic  Estimation can Coincide and their Correlation with the Actual 

Birth Weight. Iraqi Journal of Community Medicine April 2013 Vol 26(2) P 180-183. 

17.  A study of Serum Magnesium and Calcium Levels in Missed Abortion. Iraqi Journal of Medical Sciences 2013 Vol 11, 

No. 1, P 89-92.  

18.  Evaluation of Amniotic Fluid Volume with Ultrasound at term pregnancy and its correlation to Perinatal outcome. Iraqi 

Postgraduate Medical Journal 2014 Vol 13, No.2, P 202-210. 

19.  Role of Serum Progesterone in the Diagnosis of Ectopic Pregnancy and  Missed abortion. Iraqi Postgraduate Medical 

Journal. 2015 Vol 14, No1 P 22-27 

20.  Outcome of the First Trimester Threatened Miscarriage: study of the predicting factors. 

Iraqi Postgraduate Medical Journal.2015 Vol 14, No 3, P 320-328.   

21.  Relationship between preeclampsia umbilical blood flow and perinatal outcome.  International Journal of Scientific and 

Research Publications, Vol 5, Issue 12, December 2015. p 465-470, ISSN 2250-3153. Impact Factor 2014 : 2.07 
 

22.  Ovarian blood flow pattern in lean and obese patients with polycystic ovary syndrome. International Journal of Scientific and 

Research Publications, Volume 6, Issue 10, October 2016: p 495-462         ISSN 2250-3153 
 


