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          محمٌد ظاىش صبحً انمنذالًي   :   ـمـــــــــاالعــ

   1691 :  انمٍـالد حاسٌخ

 //// انحانت انضًجٍت :

  ////   ذد األًالد  :ــعـــ

  مغهم :   انذٌـــــــــــانت

         طب االطفال:     صــانخـخـص

 حذسٌغً   :     وــــــانٌظٍف

     اعخار  انعهمٍت :انذسجت 

            فشع طب االطفال, كهٍت طب انكنذي, جامعت بغذاد:     انعمم عنٌان

     /////:       انعمم ىاحف

 :         اننقال انياحف

 mdalmendalawi@yahoo.com : كخشًنًإالن انبشٌذ

 .أًالً : انمؤىالث انعهمٍت  

 

 يخالتار ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 5891 الطب بغداد

 -------- -------- ------- الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 5881 ---------- المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة

 5881 الطب المستنصرٌة دبلوم((أخرى

 
 انصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌظ انجامعً . 

 انً -من انفترة   انجامعت )انمعهذ / انكهُت(  انجهت ث

 5888-5881 الكوفة الطب 1

 نلحد اال -5888 بغداد طب الكندي 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 انً -انفترة من  انجهت انىظُفت ث

 1699-1691 مغخشفٍاث بغذاد مقٍم دًسي 1

 1661-1699 ًصاسة انذفاع ت االنضامٍتطبٍب/انخذمت انعغكشٌ 2

 1661-1661 نالطفال/ انمٌصم انخعهبمً مغخشفى انخنغاء دساعاث عهٍا/ طب االطفال 3

 6999-6991 انكىفتكهُت انطب , جامعت  مذرس 4

 0222-1666 كهُت طب انكنذٌ , جامعت بغذاد مذسط 5

 0229-0222 كهُت طب انكنذٌ , جامعت بغذاد اعخار مغاعذ 6

 نحذ االن -0229 كهُت طب انكنذٌ , جامعت بغذاد اعخار 7

 0229 وزارة انصحت اعخشاسي طب االطفال 8



 

 

 

 

 

 

 

  ً  .بخذسٌغيا قمج انخى انذساعٍت انمقشساث:  سابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 5881-5881 التغذٌة االطفال 1

 5889-5881 الغدد الصم االطفال 2

 5888-5889 الجهاز البولً االطفال 3

 3001-3002 التغذٌة, الجهاز الهضمً االطفال 4

 3001-3001 الجهاز البولً, الجهاز التنفسً االطفال 5

 3001-3001 الجهاز العصبً, االمراض االنتقالٌة االطفال 6

 3009-3001 , الغدد الصمالتنفسً الجهاز االطفال 7

 3051-3009 الجهاز العصبً, الغدد الصم االطفال 8

9   

 

 

 

 :هٍياانخً أششف ع( انشعائم  ،االطاسٌح  )خامغاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 ---------------------- ------------------------- ------------- 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

  ً  .فٍيا شاسك انخً انعهمٍت ًاننذًاث انمؤحمشاث: عادعا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بحث / بوستر ) 

 حضور(

 حضور بغداد 3000 داء السكري 1

 حضور بغداد 3003 المؤتمر الفرنسً العراقً المشترك 2

 حضور بغداد 3002 داء السكري 3

 حضور بغداد 3001 داء السكري 4

 حضور عمان 3001 الكلٌة الملكٌة البرٌطانٌة 5

 حضور بغداد 3008 مستجدات داء الصرع 6

 حضور بغداد 3050 ٌضٌةالمتالزمة اال 7

 حضور بغداد \كلٌة طب الكندي 3055 التهاب الكبد الفاٌروسً 8

 حضور بغداد \كلٌة طب الكندي 3053 عجز االعضاء المتعدد 9

تشىهاث انحبم انعصبٍ نذي حذَثٍ  10

 انىالدة
 محاضر بغداد \كلٌة طب الكندي 3052

انمؤتمر انذونٍ نهتعهُم انطبٍ  11

 توانبحىث انعهمُ

 حضور بغداد \كلٌة طب الكندي 3052

هم انمتالزمت االَضُت شاثعت  

 نذي االطفال انعراقُُن
 محاضر بغداد \كلٌة طب الكندي 3052

 حضور بغداد \كلٌة طب الكندي 3052 داء انربى انقصبٍ 12

انمؤتمر انعهمٍ انعاشر نكهُت  13

 انطب
 حضور الجامعة المستنصرٌة 3051

 

 . االخرى لعلمٌة سابعا : األنشطة ا 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 تدرٌس طلبة كلٌة الطب/ جامعة بغداد حضور فعالٌات التعلٌم الطبً

 المشاركة فً امنحانات طلبة الدراسات العلٌا رئيس لجنة الترقيات العلمية

  عضو لجنة المجلة

  عضو اللجنة العلمية في الكلية

  عضو لجنة المناهج

 



 

 

 

 

 

 

 

 تطوٌر أو والمجتمع البٌئة لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة عاتالمشرو: ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Incidence of recurrent febrile seizures 

and use of anticonvulsant prophylaxis. 
مجلة طب 

 (5)28\الكوفة

3000 

2 Infection with E. histolyticain acute 

diarrhea. 
 2002 (2)5مجلة طب الكوفة 

3 Urinary phosphatic stones: analysis of 32 

cases 
المجلة العراقية لطب 

 21المجتمع
2002 

4 Clinical characteristics of sickle cell anemia in 

a group of Iraqi children from Baghdad 
المجلة الطبية العراقية 

52(2) 

2002 

5 Time to declare war on sagwah  المجلة العراقية لطب

 (2)26المجتمع

2002 

6 An appraisal of different anthropometric indices 

to predict early growth faltering in thalassemic 

children 

المجلة العراقية لطب 

 (2)26المجتمع

2002 

7 Underfives nutrition: five years after 

application of oil for food programme. 
المجلة العراقية 
 (2)2للدراسات العليا 

2002 

8 Nutritional status in thalassemic children  المجلة العراقية
 (2)2للدراسات العليا 

2002 

9 Growth profiles of children with sickle cell 

anemia and NCHS growth charts: are they 
compatible? 

لمجلة العراقية للعلوم ا
 الطبية

2(2) 
 

2002 

10 Uropathogenic resistance and soundness of 

empirical chemotherapy in childhood urinary 

tract infection 

المجلة الطبية للعلوم 
 االساسية

2(2) 

2002 

11 Blood pressure profiles and hypertension 

in Iraqi primary school children. 

المجلة الطبية السعودية 
22(1) 

2006 

12 Diagnostic accuracy of clinical diagnosis versus 

echocardiography in evaluating heart murmurs 

in Iraqi children 

المجلة الطبية السعودية 
22(5) 

2006 

13 Essential hypertension in a 17 years old girl: a 

possible correlate with low birth weight and 

growth failure 

مجلة كلية طب الكندي 
2(2) 

2006 

14 Ear, nose, and throat (E.N.T) diseases in 

children: patterns and risk factors 

المجلة العراقية 
 (2)2للدراسات العليا 

2002 



 

 

 

 

 

 

 

15 Epidemiological, clinical, and laboratory 

spectra of G6PD deficiency in the middle and 

north of Iraq: a comparative study 

المجلة الطبية لشرق 
االبيض المتوسط 

26(2) 

2022 

16 Pattern of dermatoses in Iraqi children  المجلة الطبية لشرق
االبيض المتوسط 

22(1) 

2022 

17 Neonatal surgical emergencies in Iraq العربية  المجلة
لالختصاصات الطبية 

22(2) 

2022 

18 Is metabolic syndrome prevailing in Iraqi 

children? 

المجلة الطبية الهندية 
لاليض والغدد الصماء 

22(2) 

2021 

19 Cerebral sinus venous thrombosis in a 

child with nephrotic syndrome 

مجلة العلوم العصبية 

21(1) 

2021 

20 Itchy dermatoses in Iraqi children  المجلة الطبية الجلدية
 (1)52العالمية 

2021 

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌة الهٌئات عضوٌة :تاسعا 

  عضو نقابة االطباء العراقٌة 

  عضو جمعٌة اطباء االطفال العراقٌة   

  عضو جمعٌة داء السكري العراقٌة   

 دات التقدٌر.و شها الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 3000 الكوفة جامعةعمٌد  شكركتاب  1

 3005 رئٌس جامعة بغداد شكركتاب  2

 3002 عمٌد كلٌة طب الكندي شكركتاب  3

 3001 عمٌد كلٌة طب الكندي شكركتاب  4

 3050 عمٌد كلٌة طب الكندي شكركتاب  5

-3052-3053 عمٌد كلٌة طب الكندي شكركتاب  6

3052  -- 
وزٌر التعلٌم العالً والبحث  كتاب شكر 7

 العلمً

3051 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 --------------------------------------- ------------------ 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 ات .ــً عشر :اللغثان 

    االنكهٍضٌت          

              

  

 

 

 

   CD   عهً نسخت تسهُم َتم:  مهحىظت


