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 دمحم ٗاع٘ي عثاط العو٘شٕ:     ـن ـــــــــاالعــ

  5795/ 5/  29 : ذاسٗخ الو٘ـالد 

 هرضّج  الحالح الضّج٘ح :

 اثٌاى   ذد األّالد  :ــعـــ

 هغلن  :   الذٗـــــــــــاًح

 االهشاض الجلذٗح ّالرٌاٗح  فٖ  العشاقٖ الثْسد:      صــالرـخـص

 )الجلذٗح(  ذذسٗغٖ / فشع الطة الثاطٌٖ:        َــــــالْظ٘ف

  اعرار هغاعذ    الذسجح العلو٘ح :

          كل٘ح طة الكٌذٕ / جاهعح تغذاد:       عٌْاى العول

     99795847977-07707215080   :           العول ُاذف

 .أّالً : الوؤُالخ العلو٘ح  

 

 يخالتار ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 5777 كل٘ح الطة ذكشٗد

 ***** ***** ***** الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 العشاقٖالوجلظ 

 لالخرصاصاخ الطث٘ح

 2005 مستشفى مدينة الطب التعليمي

 أخرى
 )دبلوم عالً(

 

***** 

*** *** 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 . ثاً٘اً : الرذسج الْظ٘فٖ 

 

 ثالثاً : الرذسٗظ الجاهعٖ . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2996-2995 ذكشٗدجاهعح  الطةكل٘ح 1

 لحذ االى-2999 جاهعح تغذاد كل٘ح طة الكٌذٕ     2

  3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 ساتعاً : الوقشساخ الذساع٘ح الرٔ قود ترذسٗغِا. 

 2995-5777 ٘ح هغرشف٘اخ ّصاسج الصحح الرعل٘و طث٘ة هق٘ن دّسٕ 1

هق٘ن اقذم ّطالة دساعاخ  طث٘ة 2

 عل٘ا

شاقٖ لالخرصاصاخ الطث٘ح الوجلظ الع

 هغرشفٔ تغذاد الرعل٘وٖ

2995-2995 

 2996-2995 جاهعح ذكشٗد      ذذسٗغٖ فٖ كل٘ح الطة 3

 جاهعح تغذاد ذذسٗغٖ فٖ كل٘ح طة الكٌذٕ 4

 

 لحذ االى-2999

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحذ اٙى – 2999 الرِاتاخ الجلذ الثكر٘شٗحهحاضشاخ فٖ  االهشاض الجلذٗح 1

 لحذ اٙى – - 2999 هحاضشاخ فٖ الرِاتاخ الجلذ الواٗكْتكر٘شٗح االهشاض الجلذٗح 2

 لحذ اٙى – 2999 الششٓ االهشاض الجلذٗح 3

 لحذ اٙى – -299 9   اّسام الجلذ الحو٘ذج االمراض الجلدية 4

 لحذ اٙى – - 2999 اورام الجلد السرطانٌة االهشاض الجلذٗح 5

 لحذ االى    -2999  امراض االضافر       االهشاض الجلذٗح        6

 لحد االن  - 7002 االمراض المنتقلة جنسٌا           االهشاض الجلذٗح       7

 لحد االن -   7002 امراض الشعر                 االهشاض الجلذٗح      8

 

 :الرٖ أششف علِ٘ا( الشعائل  ،االطاسٗح  )خاهغاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2956 طة االعشج حة الشثاب لذٓ طلثح الطة 1

2    

3    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الرٖ شاسك فِ٘ا.العلو٘ح ّالٌذّاخ الوؤذوشاخ عادعاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضْس هغرشفٔ تغذاد الرعل٘وٖ       2992 الهشاض الجلذ    الوؤذوش العالوٖ  1

 حضور       كلٌة طب الكندي    7000 مؤتمر الصرع 2

3 

 

 مؤتمر االمراض الجلدية

 

 

 حضور فندق فلسطين 2112

 رحضو دبي 2114 مؤتمر دبي ديرما  4

 حضور مصر شرم الشيخ 2114 مؤتمر شرم ديرما 5

 حضور مصر القاهرة 2115 مؤتمر شرم ديرما 6

 حضور النجف 2116 مؤتمر نجف ديرما 7

 حضور مصر القاهرة 2116 مؤتمرشرم ديرما 8

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  2998-هقشس فشع الثاطٌ٘ح 

 

  لحد االن -7002مرحلة السادسة مسؤل ال

  لحد االن-7002مقرر فرع الباطنٌة 

 

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

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

0 Acquired epidremodysplasia 

verruciformis 

 2996 الوجلح الطث٘ح الغعْدٗح

7 Atypical clinical presentation of 

molluscum contagiosum 

 2952 هجلح كل٘ح طة الكٌذٕ

3 Pityriasis amiantacea,clinical 

aspects,causes and associations 

الوجلح االهشٗك٘ح 

لالهشاض الجلذٗح 

 ّّالضُشٗح

2953 

 
2 Molluscum contagiosum IJABR 2953 



 

 

 

 

 

 

 

5 Chronic plaque psoriasis and 

metabolic syndrom 
 2113 مجلة كلية طب الكندي

6 Angiolymphoid hyperplasia with 

esinophilia 

 2112 هجلح كل٘ح طة الكٌذٕ

2 

 

HLA typing of alopecia areata IJABR 2115 

8 HLA TYPING OF VITILIGO European journal 

of  of o 

2115 

 

 .والدولٌة  الهٌئات العلمٌة المحلٌةعضوٌة  :تاسعا 

 ًقاتح األطثاء العشاق٘ح 
 العشاق٘ح االهشاض الجلذٗحجوع٘ح  

 اطثاء الجلذ العشب جوع٘ح   

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 7008 جامعة بغداد           رئاسة جامعة بغداد      1

 7006 رئٌس الوزراء رئاسة الوزراء 2

 7005 العمٌد كلٌة طب الكندي 3

 7002 العمٌد كلٌة طب الكندي 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــثانً عشر :اللغ 

 شت٘حالع             

  االًكل٘ضٗح     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


