
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشي انزاجًٍ
 

 

 

         د. مُسى قاسم  حسٍه:    ـم ـــــــــاالســ

  4991: جاسٌخ انمٍـالد 

  محزَج  انحانة انزَجٍة :

    ثالثة ذد األَالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذٌـــــــــــاوة

        طبٍب اسحشاسي  /انطب انباطىً:      صــانحـخـص

  انطب انباطىً /كهٍة طب انكىذي فشع سئٍس:      ً ــــــانُظٍف

     /دكحُساي /بُسد طب باطىًاسحار مساعذ  انذسجة انعهمٍة :

             كهٍة طب انكىذي جامعة بغذاد:    عىُان انعمم

 انعمم   :         ٌاجف

      07904879770:    انٍاجف انىقال

 musa_hussien@yahoo.comكحشَوً :انبشٌذ إالن

 .الت انعهمٍة أَالً : انمؤٌ 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 8811 طب البصرة البصرة

    الماجستير

 هالدكتورا
 

الهٌئه العراقٌة 
 لالختصاصات الطبٌة

 8881 المجلس العراقً للطب الباطنً

    أخرى

 

 
 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوٍاً : انحذسج انُظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌس انجامعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

ولحد  4002نٌسان  بغداد /فرع الطبكلٌة طب الكندي 1

 لحد االن 4084 ز الكندي بغدادمرك المجلس العراقً للطب الباطنً 2 االن

كلٌة طب الكندي/فرع طب  3

 المجتمع

 لحد االن 4082 دبلوم طب االسرة/بغداد

4    

5    

6    

7    

1    

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظٍفت ث

 1881-1899 وزارة الصحت طبٍب هقٍن دوري 1

 1886 -1882 الباطًٌ الوجلص العراقً للطب اقذم طب باطًٌطبٍب هقٍن  2

 2114-1886 وزارة الصحه طبٍب اختصاصً/طب باطًٌ 3

 2118- 2114 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً هذرش فرع الطب الباطًٌ 4

 لحذ االى 2118 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً اضتار هطاعذ فرع الطب  5

 لحذ االى 2118 وزارة الصحت طبٍب اضتشاري باطٌٍت  6



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشسات انذساسٍة انحى قمث بحذسٌسٍا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

-امراض الدم المرحله الخامسة الطب الباطنً 8

  السادسة سرٌريوال

4001-4002 

السرٌري  و  الخامسه–امراض الدم  الطب الباطنً 4

 السادسه

4002-4001 

االمراض الخامسة و –امراض الدم  الطب الباطنً 2

 المعدٌة الرابعة

4001-4008 

 4080-4008 السرٌري السادسة–امراض الدم  الطب الباطنً 2

 4088-4080 ٌري سادسسرٌري رابع,سر-امراض الدم الطب الباطنً 5

-امراض الدم,كبار السن ,التسمم الدوائً خامس الطب الباطنً 1

 سرٌري سادس

4088-4084 

-امراض الدم,كبار السن ,التسمم الدوائً خامس الطب الباطنً 2

 سرٌري سادس

4084-4082 

-امراض الدم,كبار السن ,التسمم الدوائً خامس الطب الباطنً 1

 سرٌري سادس

4082-4082 

 سرٌري سادس-امراض الدم,مقدمة ثالث الطب الباطنً 8

 

4082-4085 

 :انحً أششف عهٍٍا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

8 
استخدام المفراس الوعائي لتشخيص 

 للتشخيص احتشاء عضلة القلب

 4082 دبلوم طب االسرة

تخدام التردد دور اٌكو القلب باس 4

 النسٌجً فً احتشاء عضلة القلب الحاد

 4082 البورد العراقً

2    

2    

5    

1    

2    

 



 

 

 

 

 

 

 

 انحً شاسك فٍٍا.انعهمٍة َانىذَات انمؤجمشات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 محاضر عة بغدادجام 4002 ندوة حول الكولٌرا واالٌدز 1

 مشارك بغداد 4008 ندوة العلوم العصبٌة االولى 2

 مشارك تركٌا-اسطنبول  4008 الهٌموفٌلٌا-ورشة عمل  3

 مشارك اٌطالٌا-روما 4008 التربٌه السرٌرٌة-دورة تدرٌبٌه 4

 مشارك جامعة الكوفة 4080 ندوة العلوم العصبٌه الثانٌه  5

 مشارك بغداد 4008 ندوة جمعٌة السكري العراقٌة 6

 مشارك بغداد 4008 ندوة جمعٌة امراض القلب 7

 مؤتمر الجمعٌة الطبٌة العراقٌة  -1

 العالمٌةالعالمٌة

االمارات العربٌة  4088

 المتحدة

 مشارك

 مشارك السلٌمانٌة 4088 مؤتمر نقابة اطباء العراق -8

 مشارك كربالء 4088 مؤتمر جامعة كربالء -80

 مشارك كربالء 4084 الطلبة مؤتمر بحوث -88

مؤتمر جمعٌة امراض القلب  -84

 اللبنانً

 مشارك بٌروت  4084

مؤتمر جمعٌة اطباء القلب  -82

 العراقٌة

 مشارك السلٌمانٌة 4084

مؤتمر  دائرة صحة بغداد  -82

 الرصافة

 باحث بغداد 4084

الندوة العلمٌة/ارتفاع ضغط  -85

 الدم/طب النهرٌن

 باحث بغداد 4082

الندوة العلمٌة/ارتفاع ضغط  -81

 الدم/طب بابل

 باحث بابل 4082

المؤتمر التخصصً  -82

 الثانً/ضغط الدم

 باحث طب كربالء 4082

 مشارك عمان/االردن 4082 مؤتمر امراض تخثر الدم -81

مؤتمر جمعٌة ارتفاع ضغط الدم  -88

 العالمٌة واالوربٌة

 مشارك اثٌنا/الٌونان 4082

 مشارك بٌروت 4082 طباء القلب اللبنانٌةمؤتمر ا -40

 مشارك القاهرة 4085 مؤتمر اطباء القلب العرب 48

  

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 

-وزارة الشباب-تدرٌس دورة طب الطٌران تدرٌس الدبلم العالً /طب االسرة

4001 
كلٌة التمرٌض مادة -تدرٌس طلبة الماجستٌر لطبً مناقشة اطارٌح الدبلم العالً للتعلٌم ا

 التقٌٌم البدنً
 تدرٌس طلبة البورد العراقً/مركز الكندي 

مناقشة اطارٌح الماجستٌر/كلٌة  

 الصٌدلة/المستنصرٌة
 كابس علمً اطروحة دكتوراه /طب النهرٌن 

 

  تطوير التعليمأو ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

لمرضى ساعة 21وقت حدوث االلم والمضاعفات فً اول  1

 احتشاء عضلة القلب

 8881 مجلة البصرة الطبٌة

 4008 مجلة طب الكندي لمرضى الربو القصبEًأثٌر تقدم العمر على الكلوبٌن الناعً ت 2

فً  نبساطًعلى المؤشراي االتأثٌر تضخم البطٌن االٌسر 3

 ارتفاع ضغط الدم

 4008 مجلة الكوفة الطبٌة

مهم لقصور ارتفاع السكر بعد وجبة الغذاء كعامل خطر 4

 الشراٌٌن التاجٌة

 4080 مجلة طب الكندي

كعامل خطر ان الجلطات الدماغٌة واحتشاء ارتفاع ضغط الدم  -5

 عضلة القلب

مجلة ارتفاع ضغط الدم 

 امرٌكاهم-العالمٌة 

4088 

 هراقبت بىاضطت العراقٍٍي,دراضت ضوك ًخابً القلب لورضى الطوٌت- -6

االالٌكُكاسدٌُكشافً,مقبُل نهىشش فً فحففح

مجهة انمجهس انعشاقً نالخحصاصات 

 انطبٍة

مجلة المجلس العراقً 

 لالختصاصات الطبٌة

4082 

 4082 مجلة كلٌة طب الكندي تغٌٌرات تخطٌط القلب الكهربائً لمرضئ الثالسٌمٌا -7

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  ً8881زمالة المجلس العراقً للطب الباطن     

 عضوٌة الجمعٌة العراقٌة المراض الجهاز الهظمً والكبد  

 4084  جمعٌة ارتفاع ضغط الدم العراقٌة 

  ً4084عضو المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة / الطب الباطن 

 و شهادات التقدير. الجوائز ر ، كتب الشكعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 4002 مدٌر عام دائرة صحة واسط شكر وتقدٌر 8



 

 

 

 

 

 

 

مدٌر عام دائرة صحة  شكر وتقدٌر 4

 /الرصافةبغداد

4002 

 4002 س هٌئة التعلٌم التقنًرئٌ شكر وتقدٌر 2

 4001 بغدادرئٌس جامعة  شكر وتقدٌر 2

 4008 وزٌر الصحة شكر وتقدٌر 5

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  الٌوجد 8

4   

2   

2   

5   

1   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربٍت             

 االًكلٍسٌت             

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CD هلحىظت : ٌتن تطلٍن ًطخت على  


