
 

 

 

 

 

 

 

 انضٍزي انذاجًٍ
 

 

 

 

        رغذ عماد انذٌه واجً:     ـم ـــــــــاالصــ

  0791 -اٌهُل  – 5 : جارٌخ انمٍـالد 

 محزَجة  انحانة انزَجٍة :

  اثىان    ذد األَالد  :ــعـــ

 مضهمة  :   انذٌـــــــــــاوة

        صزٌزٌة دكحُراي كٍمٍاء حٍاجٍة:      صــانحـخـص

  جذرٌضٍة:      ً ــــــانُظٍف

   مذرس    انذرجة انعهمٍة :

          جامعة بغذاد –كهٍة طب انكىذي :       عىُان انعمم

 انعمم   :         ٌاجف

 :         انٍاجف انىقال

  وً :كحزَانبزٌذ إالن

 .أَالً : انمؤٌالت انعهمٍة  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 2993 كلٌة العلوم / قسم الكٌمٌاء جامعة بغداد        

 2991 كلٌة الطب ة بغدادجامع الماجستير

 هالدكتورا
 

 3124 كلٌة الطب  جامعة بغداد 

   الٌوجد أخرى

 

 
 

 ال



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوٍاً : انحذرج انُظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذرٌش انجامعً . 

 الى -هي الفترة   الجاهعة )الوعهذ / الكلية(  الجهة ت

 3111 -- 2991 جامعة بغداد كلٌة الطب 1

 3111--2991 جامعة بغداد الهندسة  /طب حٌاتً/تنسٌبكلٌة  2

 مستمر --3113 جامعة بغداد كلٌة طب الكندي 3

4    

5    

6    

7    

1    

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهة الىظيفة ت

 1995-- 1991 كلية طب االسٌاى/جاهعة بغذاد م . كيوياوي   1

 1222 --1991  بغذادكلية طب  هذرس هساعذ  1

 1212--1221 كلية طب الكٌذي  هذرس هساعذ 3

 هستور —1213 كلية طب الكٌذي  هذرس  4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : انمقزرات انذراصٍة انحى قمث بحذرٌضٍا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2996--2993 لً للمرحلة االولى/اسنانالكٌمٌاء العامة العم الكٌمٌاء الفٌزٌولوجٌة 2

 3112--2991 الكٌمٌاء السرٌرٌة للمرحلة الثانٌة/طب بغداد الكٌمٌاء الفٌزٌولوجٌة 3

هندسة الطب  4

 الحٌاتً/الهندسة

 3112--2999 الكٌمٌاء السرٌرٌة العملً للمرحلة الرابعة

الكٌمٌاء السرٌرٌة العملً للمرحلة الثانٌة  الكٌمٌاء الطبٌة 5

 االالالالثانٌةالثانٌةالثانٌة/الكند

3113--3121 

الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة النظري والعملً  الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة  6

 للمراحل 

 مستمر  – 3124

7    

7    

1    

9   

 

 

 

 :انحً أشزف عهٍٍا( انزصائم  ،االطارٌح  )خامضاً:  

 سنــةال مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   الٌوجد 2

3    

4    

5    

6    

7    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انحً شارك فٍٍا.انعهمٍة َانىذَات انمؤجمزات صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 القاء بحث كلٌة الطب /بغداد 2999 22مؤتمركلٌة طب بغداد/ 1

 2ة/مؤتمر االمراض الجلدٌ 2

 ///والت

 القاء بحث مدٌنة الطب 3111

 القاء بحث تونس 3115 27المؤتمر الدولً الطبً/ 3

 حضور كلٌة طب الكندي 3121 ارتفاع الدهون للسكري 4

 حضور مدٌنة الطب 3112 2المؤتمراالمراض القلبٌة/ 5

المؤتمر الدولً لكلٌة طب  6

 االلكندي 

 القاء بحث كلٌة طب الكندي 3124

المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة طب  7

 الكندي 

 حضور  كلٌة طب الكندي  3127

لكلٌة طب  26المؤتمر العلمً  1

 بغداد

 حضور  كلٌة طب بغداد 3127

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  3125محاضرة فً التعلٌم المستمر 

  ورش عمل متعددة 

  

  

 

أو تطوير شروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: الم 

 . التعليم

بعض الدالئل السرطانٌة لسرطان  أسم البحث ت

 المستقٌم

 السنة النشر محل

 2999 مجلة كلٌة طب بغداد الزنك والنحاس لمرضى داء الصداف 1

 3117 لٌة الطب/بغدادمجلة ك بعض الدالئل السرطانٌة لمرضى سرطان المستقٌم والقولون 2

المغنٌسٌوم لدى مرضى السكري النوع االول  3

 والثانٌغنٌسٌوم ل

 3123 مجلة كلٌة طب الكندي 



 

 

 

 

 

 

 

مستوى الزنك والسٌلٌنٌوم لمتالزمة االلتهاب  4

 العضلً اللٌفً 

للتكنلوجٌا المجلة العالمٌة 

 الهندسٌة / الهند

3123 

العضلً اعتالل الغدة الدرقٌة لمتالزمة االلتهاب  5

 اللٌفً 

 3124 مجلة كلٌة الطب /بغداد

دراسة مستوى بعض الدالئل المناعٌة لمرضى  6

 متالزمة االلتهاب العضلً اللٌفً فً العراق

العدد الخاص بمؤتمر 

 الكلٌة 

3125 

مصل االمٌلٌز لقٌاس شدة قرحة االثنى عشر  7

 المتفجرة 

 3126 مجلة كلٌة الطب /بغداد

 

 .ات العلمية المحلية والدولية الهيئعضوية  :تاسعا 

   الٌوجد   

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2999 كلٌة طب بغداد 22شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر طب بغداد /  2

 3111 جمعٌة االمراض الجلدٌة 2شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر االمراض الجلدٌة / 3

 3115 الجمعٌة الطبٌة / تونس ٌرٌة من المؤتمر الدولً الطبً/تونسشهادة تقد 4

 3112 جمعٌة االمراض القلبٌة كتاب شكر من مؤتمر االمراض القلبٌة  5

 3111 جمعٌة االمراض الجلدٌة كتاب شكر من مؤتمر االمراض الجلدٌة 6

 3126 كلٌة طب الكندي  طب الكندي كتاب شكر من عمادة كلٌة  7

 3126 كلٌة طب الكندي كتاب شكر من عمادة كلٌة طب الكندي 7

 3126 كلٌة طب الكندي كتاب شكر من عمادة كلٌة طب الكندي 1

 3127 كلٌة طب الكندي كتاب شكر من عمادة كلٌة طب الكندي 9

 3127 كلٌة طب الكندي كتاب شكر من عمادة كلٌة طب الكندي 21

 3127 كلٌة طب الكندي كتاب شكر من عمادة كلٌة طب الكندي 22

 3127 كلٌة طب الكندي كتاب شكر من عمادة كلٌة طب الكندي 23

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

  الٌوجد 2

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              

              

  

 

 

 

 

 

   CD هلحىظة : يتن تسلين ًسخة على  


