
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشه انزاجٍو
 

 

 

 

 الًٌش احمذ عبذهللاگ   :       ـم ـــــــــاالســ

  5/2/8691     : جاسٌخ انمٍـالد 

 محزًجة    انحانة انزًجٍة :

 اسبعة    ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهمة     :   انذٌـــــــــــانة

    انبٌسد انعشاقً نالمشاض انجهذٌة ًانحناسهٍة:          صــانحـخـص

 جذسٌسً / فشع انطب انباطنً)انجهذٌة(:       و ــــــانٌظٍف

 اسحار مساعذ      انذسجة انعهمٍة :

         كهٍة طب انكنذي /جامعة بغذاد:        عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىاجف

    38638690911:      انياجف اننقال

   galawish_ahmed@yahoo.com                  كحشًنً :انبشٌذ إالن

 .أًالً : انمؤىالت انعهمٍة  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1991 كلية الطب المستنصرية

  ●●● ●●● الماجستير

 هالدكتورا
 

المجلس العراقي 
 لالختصاصات الطبية

 1999 مدينة الطب

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انحذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌس انجامعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 االن-2003 جامعة بغداد كلية طب الكندي 1

2    

3    

 

 

 

 انذساسٍة انحى قمث بحذسٌسيا. سابعاً : انمقشسات 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظٍفت ث

 1994-1991 هذٌٌت الطب طبٍبت هقٍوت دورٌت 1

 1995-1994 هستشفى الوذائي طبٍبت تذرج 2

 1996-1995 هستشفى الكٌذي هقٍوت قذهى 3

الوجلس العراقً لالختصاصاث  طالب دراساث علٍا 4

 الطبٍت/ هذٌٌت الطب

1996-1999 

 2223-2222 م.الكٌذي/وزارة الصحت طبٍبت اختصاص  5

 االى-2223 بغذادجاهعت  تذرٌسً فً كلٍت طب الكٌذي 6

 2213 جاهعت بغذاد استار هساعذ 7

 2213 وزارة الصحت استشاري 8



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 االن-2005 محاضرات في التهابات الجلد الفايروسية االمراض الجلدية 1

 االن -2005 محاضرات في التهابات الجلد الفطرية االمراض الجلدية 2

 االن -2005 محاضرات في االكزيما االمراض الجلدية 3

 االن -2005 امراض الشعر جلديةاالمراض ال 4

 االن -2005 امراض الجلد الفقاعية االمراض الجلدية 5

 االن -2005 امراض الجلد الصبغية االمراض الجلدية 6

 لحد االن-2014 تفاعالت الجلد الدوائية االمراض الجلدية 7

 

 :انحً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   اليوجد 1

2    

 

 

 انحً شاسك فٍيا.انعهمٍة ًاننذًات انمؤجمشات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي المراض  1

 الجلد

 محاضر مدينة الطب 2000

المؤتمر العلمي لالمراض  2

 الجلدية

 مشارك مدينة الطب 2002

 محاضر كلية طب الكندي 2004 مؤتمر االيدز 3



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك دبي 2011 مؤتمر الطبي في دبي 5

 مشارك عمان/االردن 2012 مؤتمر الجلدية والتجميلية 6

 مشارك براغ 2013 المؤتمر االوربي للجلدية 7

 مشارك دبي/االمارات 2014 مؤتمر الجلدية والتجميلية 8

 مشارك دبي/االمارات 2015 لدية والتجميليةمؤتمر الج 9

 مشارك القاهرة/مصر 2015 مؤتمر الجلدية والتجميلية 10

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

-2012اللجنة االستشارية في وزارةالصحة 2015-2012اللجنة االمتحانية 

2015 
  

  

  

 

أو تطوير ة فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثي 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 2013 عمادة طب الكندي شكر وتقدير 1

 2014 عمادة طب الكندي وتقدير شكر 2

 2013 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربٍت            

  االًكلٍسٌت            

 الكردٌت 

 

 

 

 

 

   CD هلحىظت : ٌتن تسلٍن ًسخت على  


