
 السٌرة الذاتٌة لالستاذ المساعد الدكتورة أسٌل سمٌر دمحم 

 االسم الثالثً : أسٌل سمٌر دمحم محمود 

  32/1/1711التولد : 

 شارع حٌفا  –الكرخ  –المحافظة : بغداد 

 الحالة االجتماعٌة : متزوجة  

 2عدد االطفال : 

  الشهادات تفاصٌلها :

 .     1771تارٌخ التخرج : المسم : االحصاء              البكالورٌوس : الجامعة : بغداد        الكلٌة : االدارة وااللتصاد  -

 .3222تارٌخ التخرج : المسم : االحصاء              الجامعة : بغداد        الكلٌة : االدارة وااللتصاد الماجستٌر :  -

 .        3222تارٌخ التخرج : المسم : االحصاء              الجامعة : بغداد        الكلٌة : االدارة وااللتصاد   الدكتوراه :  -

 الندوات : - أ

 مكان وتارٌخ االنعماد  عنوان الندوة او الورشة  ت

دورة لسم ضمان الجودة ) مدخل الى التدلٌك وفك  1
 (.17211المواصفة الدولٌة 

فً لاعة مركز التعلٌم  3212/ 22/11-3/13
 المستمر فً جامعة بغداد .

 .2102/تشرٌن الثانً 8-4 ورشة عمل التعلٌم الطبً فً كلٌة طب الكندي . 3

 .2102/نٌسان 22-28 ورشة عمل التعلٌم الطبً فً كلٌة طب الكندي . 2

 .6/2/2102قاعة مهدي حنتوش  ورشة عمل حول آلٌة التوظٌف فً الجادرٌة  4

تدرٌس االحصاء الطبً الحدٌث لطالب كلٌة طرق  2
 الطب .

 .8/01/2104-6كلٌة طب الكندي 

دورة التطوٌر االداري لمسؤولً شعب الدراسات  6
 والتخطٌط والمتابعة .

 .1/12/32/3212-21جامعة بغداد 

عفً قاعة المعهد العالً  22/00/2101-22 الدورة التدرٌبٌة لمسؤلً وحدات الجودة  1
لمحاسبٌة والمالٌة فً جامعة بغداد فً للدراسات ا
 الجادرٌة .

دور منظمات المجتمع المدنً فً دعم برنامج  1

 ( ADISالعوز المناعً المكتسب ) 

جمعٌة مكافحة التدرن واالمراض الصدرٌة فً 
 .14/1/3213العراق 

ورشة عمل الطباء االطفال ) ضمن مشروع  7
المنحة الخدمات التدرنً المدعوم من لبل صندوق 

العالمٌة التاسعة لغرض مناثشة دلٌل العمل الخاص 
بالتدرن عند االطفال ودلٌل العمل لمالمسً مرضى 

 التدرن .

جمعٌة مكافحة التدرن واالمراض الصدرٌة فً 
 .12/7/3211-7العراق

الورشة العلمٌة لجمعٌة مكافحة التدرن واالمراض  12
 الصدرٌة العرالٌة 

(Use of MRI and CT-scan in diagnosis 
of Pulmonary disease workshop)  

درن واالمراض الصدرٌة فً جمعٌة مكافحة الت
 .12/6/3211-7العراق 

ندوة اللجنة االجتماعٌة واالعالمٌة فً المحاضرة  11
العلمٌة حول ) االجهاض االمن من وجهة نظر 

 الشرٌعة والمانون والطب (.

ٌة فً جمعٌة مكافحة التدرن واالمراض الصدر
 .1/1/3211العراق

ندوة اللجنة االجتماعٌة واالعالمٌة فً المحاضرة  13
 االجتماعٌة حول ) االطباء فً نظر الشعراء (.

جمعٌة مكافحة التدرن واالمراض الصدرٌة فً 
 .7/7/3211العراق 

 .32/7/3214كلٌة العلوم   –جامعة بغداد  ورشة عمل حول الهٌكلٌة التنظٌمٌة  12



لاعة التعلٌم المستمر فً المكتبة المركزٌة  QSورشة عمل حول اعداد بٌانات نجوم  14
32/4/3214. 

 .6/2/3214كلٌة هندسة الخوارزمً  ورشة عمل التاهٌل والتوظٌف  12

 

 

 المؤتمرات : - ب

 مكان وتارٌخ االنعماد  عنوان المؤتمر  ت

 .3213وزارة التخطٌط  مؤتمر الصحة والتنمٌة البشرٌة  1

 .22/02/2102-21فندق الرشٌد للفترة من  المؤتمر العالمً الرابع لالحصائٌٌن العرب  3

المؤتمر العلمً السادس للمجلس العرالً  2
 لالختصاصات الطبٌة .

 .2104/ آذار 20-21بغداد 

 .08/02/2104-01 مؤتمر مدٌنة الطب  4

 البحوث المنشورة والممبولة للنشر  - ت

  جهة النشر  عنوان البحث  ت
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