
 

 

 

 

 

 

 

 انغٍشِ انزاجٍّ
 

 

 

 

               يُٓذ يُزس عبذ انغًُ ابشاٍْى:      ـى ـــــــــاالعــ

  0251حضٌشاٌ  01 : جاسٌخ انًٍـالد 

 يحضٔج انحانة انضٔخٍة :

   3  ذد األٔالد  :ــعـــ

 يغهى  :   انذٌـــــــــــاَة

         " َغٍح يشضً " طبٍب اخحصاص عهى األيشاض  :    صــانحـخـص

 جذسٌغً:       ّ ــــــانٕظٍف

     يذسط   انذسخة انعهًٍة :

                       كهٍّ طب انكُذي / خايعّ بغذاد:     عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْاجف

    12530111321400:      انٓاجف انُقال

 mmonther68@gmail.com كحشًَٔ :انبشٌذ إالن

 . أٔالً : انًؤْالت انعهًٍة 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 2991 الطب المستنصريه

 1222 الطب بغداد الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 1225 الطب النهرين

    أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاٍَاً : انحذسج انٕظٍفً . 

 

 دايعً .ثانثاً : انحذسٌظ ان 

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

 0222مايس -0222ويسان  تكريت الطب  1

 حتى اآلن-0222مايس بغداد طب الكىدي 2

3    

4    

5    

6    

7    

 

 الى -الفترة مه  الجهة الوظيفة ت

 0222اكحٕبش -0221اٌهٕل يذٌُّ انطب يقٍى دٔسي 1

 0223اكحٕبش-0222اكحٕبش و. انٍشيٕك يقٍى دٔسي 0

 0220اكحٕبش-1/0224كإٌَ  كهٍّ طب جكشٌث يعٍذ فشع األيشاض 3

 1111آراس-0220اكحٕبش طب بغذاد طانب ياخغحٍش ايشاض 4

 1111ياٌظ -1111ٍَغاٌ  طب جكشٌث جذسٌغً فشع األيشاض 5

 1101أكحٕبش -1111ياٌظ طب انكُذي جذسٌغً فشع األيشاض 6

 1104أكحٕبش -1101أكحٕبش  ُٓشٌٍطب ان طانب دكحٕساِ ايشاض 7

 1105كإٌَ ثاًَ   – 1104أكحٕبش  طب انكُذي جذسٌغً فشع األيشاض 2

 1105جًٕص  -1105كإٌَ ثاًَ   طب انكُذي يقشس فشع عهى األيشاض 9

 ححى اٌَ-1105جًٕص  طب انكُذي سئٍظ فشع عهى األيشاض 12



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انًقشسات انذساعٍة انحى قًث بحذسٌغٓا.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 Basic & systemic pathology 2008-2009 األمراض 2

 Basic & systemic pathology 2009-2010 األمراض 1

 Basic & systemic pathology 2010-2011 األمراض 3

 Basic & systemic pathology 2011-2012 األمراض 4

 Basic & systemic pathology 2012-2013 األمراض 5

 Basic & systemic pathology 2013-2014 األمراض 6

 Basic & systemic pathology 2014-2015 األمراض 7

 Basic & systemic pathology 2015-2016 األمراض 8

 Basic & systemic pathology 2016-2017 األمراض 9

 

 :انحً أششف عهٍٓا( انشعائم  ،االطاسٌح  )خايغاً:  

 ــةالسن مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

2    

1    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 انحً شاسك فٍٓا.انعهًٍة ٔانُذٔات انًؤجًشات عادعاً: 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ندوه حول العالج الجراحي  1

 ألرتفاع ظغط الدم

 مشارك م. الكندي 1222

 مشارك كليه طب الكندي 1222 ندوه هشاشه العظام 2

 مشارك كليه طب الكندي 1222 ندوه السمنه المخاطر والعالج 3

 مشارك كليه طب الكندي 1222 ندوه ارتفاع ضغط الدم 4

 مشارك كليه طب الكندي 1226-1222 ندوات التعليم الطبي المستمر 5

  حضور فندق بابل الدولي 1226 مؤتمر كليه طب الكندي  6

/ جامعه طبالمؤتمر كليه  7

 بغداد

 حضور كليه طب جامعه بغداد 1226

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

القاء محاضرات عن امراض العظام لطلبه البورد فً  عضو لجنه تقٌٌم األداء فً كلٌه طب الكندي

 مستشفى الكندي
الجراحه فً مستشفى -المشاركه فً لقاء الباثولوجً ديعضو لجنه انضباط الطلبه كلٌه طب الكن

 الكندي
  عضو لجنه التعلٌم المستمر كلٌه طب الكندي

  عضو لجنه المقاصه العلمٌه 

  عضو لجنه المناهج

  رئٌس اللجنه العلمٌه فً فرع االمراض

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
Assessment of Fine needle aspiration cytology as a diagnostic test     for 

peripheral prostatic lesions. Assessment of Fine needle aspiration 

cytology as a diagnostic test for peripheral prostatic lesions. 

 2004 الطبيه مجله تكريت

2 
The role of ultrasound guided Fine needle aspiration cytology in the diagnosis & 

sclerotheraputic management of simple renal cyst. 
 

 2004 مجله تكريت الطبيه

3 
Correlation of CD44v6 and type IV collagen immunohistochemical 

expression in borderline and malignant surface epithelial tumors. 
 

 2016 مجله طب الكندي الطبيه

4 
CD44v6 and p53 status in low malignant potential tumors and 

malignant ovarian surface epithelial tumors. 
 2016 المجله العراقيه الطبيه

5 Clinical and experimental study to evaluate the effect of 

biphasic calicium phosphate collagen composite on healing of 

bone defect after surgical procedure 

 2017 مجله طب الكندي الطبيه



 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، اً: تاسع 

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 1993 مدٌر عام دائره مدٌنه الطب اب شكركت 2

 2222و 1991 عمٌد كلٌه طب تكرٌت 3عدد كتاب شكر 1

 2221و  2222 رئٌس جامعه تكرٌت  3عدد كتاب شكر 3

رئٌس الهٌئه المشرفه على طب  كتاب شكر 4

 تكرٌت

2221 

 2222 للعلوم نائب رئٌس جامعه حضرموت كتاب شكر 5

/ جامعه حضرموت عمٌد كلٌه الطب  كتاب شكر 6

 للعلوم

2222 

 2216و  221502214و221202229 عمٌد طب الكندي 1 كتاب شكر 7

 2215 لنهرٌنعمٌد طب ا كتاب شكر  8

 2214 بغدادرئٌس جامعه  كتاب شكر 9

 2216 رئٌس الوزراء كتاب شكر 22

 ات .ــ:اللغ عاشرا 

 العربيه             

 األوكليزيه             

 


