
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشه انزاحٍو
 

 

 

 

  إبشاىٍم   دمحم عبذ انميذي اسماعٍم   :       ـم ـــــــــاالســ

  1791       : حاسٌخ انمٍـالد 

 مخضًج      انحانت انضًخٍت :

 اثنان      ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهم      :   انذٌـــــــــــانت

    دقٍق فً اننسٍح انمشضً (  ) اخخصاص عهم االمشاض ) بٌسد ( :         صــانخـخـص

 انعمٍذ   :        تــــــانٌظٍف

 مساعذ أسخار      انذسخت انعهمٍت :

        كهٍت طب انكنذي –خامعت بغذاد  –ًصاسة انخعهٍم انعانً ً انبحث انعهمً :         عنٌان انعمم

 ال ٌٌخذانعمم   :         ىاحف

 69761100977:         انياحف اننقال

     mohammed_qortas@yahoo.comكخشًنً :نبشٌذ إالنا

 .أًالً : انمؤىالث انعهمٍت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

طب  بكالوريوس
 وجراحه

 

 ;699 طبال المستنصرية

    الماجستير

 هالدكتورا
 

   

 صاتلالختصا مجلس البورد العرالي البورد 
 الطبيه

النسيج ) مجلس علم األمراض 
 المرضي (

7002 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌس اندامعً . 

 الً -مه الفترة   الجامعت )المعهذ / الكلُت(  هتالج ث

 مستمر بالخدمة -7002 بغداد كلية طب الكندي 1

طلبة البورد العرالي الختصاص الدليك  في الوحدات التدريسية العملية محاضر  2

 مراض الكل ال

 مستمر بالخدمة 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الً -الفترة مه  الجهت الىظُفت ث

 0222-1996 وزارة الصحت يطبُب تذرج فٍ القر طبُب مقُم دورٌ  1

 0221-0222 وزارة التعلُم العالٍ معُذ فٍ قسم االمراض 0

 0226-0220 وزارة التعلُم العالٍ طالب بىرد علم االمراض 3

 0211 -0222 ارة التعلُم العالٍوز األمراضرئُس فرع  و تذرَسٍ 4

 0214 - 0211 وزارة التعلُم العالٍ العلمُت تذرَسٍ و مقرر الىحذة 5

 ت والمالُ اإلدارَتمعاون العمُذ للشؤون  6

 

 ىالمالُتوال ا

 بالخذمت و مستمر  0214 وزاره التعلُم العالٍ 



 

 

 

 

 

 

 

 سٍت انخى قمج بخذسٌسيا.سابعاً : انمقشساث انذسا 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

مستمر  -7002 علم االمراض االساسي و السريري فرع االمراض 6

    7 بالخدمة

8    

9    

:    

;    

2    

8    

9   

 

 

 

 :انخً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

6 Role of Cyto-Megalo Virus in cervical 

Ca 

 -جامعة بغداد –لسم االحياء المجهرية 

 كلية الطب

7008 

7 Role of Ebistien Barr Virus in 

Prostatic Ca 

 -جامعة بغداد –لسم االحياء المجهرية 

 كلية الطب

7009 

 Role of HPV in laryngeal tumor   جامعة  –ة المجهري األحياءلسم

 النهرين 

7069 

9    

:    

 



 

 

 

 

 

 

 

 انخً شاسك فٍيا.انعهمٍت ًاننذًاث انمؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر امراض الكل  للجمعية  1

 العربية المراض الكل 

 مشارن االردن 7060

 مشارن بغداد 7060 مؤتمر امراض السكري 2

ندوة عن علم االمراض السريري  3

 الجراحي

 محاضر بغداد 7009-7060

 محاضر بغداد 7060-7009 ندوة عن التعليم الطبي المستمر 4

مؤتمر الجمعية العالمية لعلم  5

 مراض األ

 مشارن بيروت  7066

مراض مؤتمر الجمعية العرالية أل 6

 ل  الك

 مشارن دبي  7068

داخل وخارج  أخرىرة تمرات كثيمؤ 7

 العراق

 مشارن  

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

مشرف, محاضر و منظم للندوة العلمية الشهرية لعلم االمراض 

 الكندي التعليمي   الصحة مستشفوزاره  السريري الجراحي

محاضر في الندوة االسبوعية المراض الكل  في مدينة الطب 

 اشراف البورد العرالي ب

منسب كطبيب اختصاص علم األمراض وزارة الصحة مستشف   

 الكندي
عضو اللجنة االستشارية لوزارة صحة العراق في اختصاص الفحص   

وعضو البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان  المرضي النسيج

 الثدي وعنك الرحم  

 

 

أو تطوير ص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخص 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Study of Renal Diseases in one center in Iraq  7060 كلية طب الكنديمجلة 



 

 

 

 

 

 

 

2 Over expression of HER 2 neu in ovarian carcinoma 

carcinoma  

 7068 كلية طب الكنديمجلة 

3 Expression Her2 neu , ER , PR in colorectal carcinoma   7068 ليد النشر 

للكشف المبكر عن  دي عضو فريك العمل في المشروع الريا 4

 سرطان المولون في العراق 

  ليد االنجاز 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  للجمعية العرالية لعلم األمراض العرالية اإلداريةعضو الهيئة     

    عضو مشارن في جمعية أمراض الكل  العرالية  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 7060 كلية طب الكندي 8كتب شكر و تمدير عدد  6

شهادة تمديرية للمشاركة في الجمعية العربية  7

 المراض الكل 

 7060 الجمعية العربية المراض الكل 

األردنية شهادة تمديرية للمشاركة في الجمعية  8

 8عدد 

 7068- 7067 – 7066 الجمعية العربية المراض الكل 

شهاده مشارن في موتمر اطباء الباثولوجي  9

 العرب 

للجمعيه العالميه الطباء الفرع العربي  

 الجمعيه  لعلم االمراض الباثولوجي 

7066 

كتب شكر وزارة   / 7عدد كتب شكر وتمدير  :

 7الصحة 

  7068 – 7067 وزارة الصحة   /رئاسة جامعة بغداد 

 

 ات .ــ:اللغ 

     ًعشب         

      انكهٍضي         

 

   


