
 

 

 

 

 

 

 

   لض٘زٍ الذاحَ٘ا

            
 

       ححزٗز اححاد كاظن جْاد:   نــــــــــاالصــ

 صزٗزٗت ك٘و٘اء ح٘اح٘ت:     صــالخـخـص

  حذرٗض٘ت:       َ ــــــالْظ٘ف

 هذرس   : اللقب العلوٖ

 كل٘ت طب الكٌذٕ/ جاهعت بغذاد:    عٌْاى العول

 كل٘ت طب الكٌذٕ/  فزع الك٘و٘اء الطب٘ت 9111حارٗخ الخع٘٘ي: 

 

 :أّالً : الوؤُالث العلو٘ت  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 8991 العلوم الجامعة المستنصرٌة

 2004 الطب الجامعة المستنصرٌة الماجستير

 هالدكتورا
 

 2088 الطب جامعة بغداد

 

 

 :ثاً٘اً : الخذرج الْظ٘فٖ

 الى –الفترة من  الجهة الىظيفة ت

 2001-1111 كلية طب الكندي م. كيمياوي 1

 2003-2001 كلية طب الكندي كيمياوي 2

 2010-2004 كلية طب الكندي مدرس مساعد 3

 -2017  2011 كلية طب الكندي مدرس  4

5    

6    

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : الخذرٗش الجاهعٖ . 

 

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

 الوقت الحاضر -2004 بغداد كلٌة طب الكندي 1

 

 رابعاً : الوقزراث الذراص٘ت الخٔ قوج بخذرٗضِا.

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2005-2004 /عملًلمرحلة االولىالكٌمٌاء العامة ل الطبٌة الكٌمٌاء 8

 2006-2005 الولى/عملًالكٌمٌاء العامة للمرحلة ا الكٌمٌاء الطبٌة 2

 2002-2006 الكٌمٌاء العامة للمرحلة االولى/عملً الكٌمٌاء الطبٌة 3

 2001-2002 الكٌمٌاء الحٌاتٌة الثانٌة/عملً الكٌمٌاء الطبٌة 4

 2009-2001 مرحلة االولى/عملًال الكٌمٌاء الطبٌة 5

 2080-2009  ينظر مرحلة االولى/ال الكٌمٌاء الطبٌة 6

 2088-2009 نظري لمرحلة االولى/ا ء الطبٌةالكٌمٌا 2

 2083-2082 نظري لمرحلة االولى/ا الكٌمٌاء الطبٌة 1

للمرحلة االولى  حٌاتٌة السرٌرٌةالكٌمٌاء ال  الحٌاتٌة السرٌرٌةالكٌمٌاء ا 9
   نظري /والثانٌة

2083-2084 

االولى  الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة للمرحلة الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة 10
  / عملً ة/ نظري لثوالثانٌة والثا

2085-2086 

الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة  للمرحلة االولى  الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة 88
) المنهج والثانٌة والثالثة/ نظري / عملً  

 التكاملً(

2086-2082 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :االطارٗح ، الزصائل ( الخٖ أشزف علِ٘ا )خاهضاً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال  األطروحة  أو اسم ت

   التوجد 8
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 :الخٖ شارك فِ٘االعلو٘ت ّالٌذّاث صادصاً: الوؤحوزاث  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 \ الرابع عشرفً كلٌة الطبمؤتمرالعلمً  1
 جامعة بغداد

 حضور بغدادكلٌة طب  2080

عالج اضطرابات مستوى  فً مستجدات 2
  الدهون

 حضور كلٌة طب الكندي 2080

 حضور كلٌة طب الكندي 2082 ورشة عمل : الوحدات النمطٌة لطلبة الطب  3

العالمً  فً كلٌة الطب الكندي مؤتمرالعلمً  4
 بغداد

 مشاركة كلٌة طب الكندي 2083

 حضور ديكلٌة طب الكن 2084  الختٌار رؤٌا واهداف الكلٌة ورشة عمل : 5

وضع اسئلة المنهج الحدٌث فً ورشة عمل: 6
 كلٌة طب الكندي.

 حضور كلٌة طب الكندي 2084

 مشاركة كلٌة طب الكندي 2084 التعلٌم المستمر: تقدٌم مودٌل التغذٌةحلقة  2

 حضور كلٌة طب الكندي 3/2086-2 الموتمر العلمً الثالث لكلٌة طب الكندي  1

 حضور كلٌة طب الكندي 3/2086-2 مهارات التواصل ورشة عمل : 9

 حضور كلٌة طب الكندي 3/2086-3 تقٌٌم وعالج ضغط الدم ورشة عمل : 80

جامعة بغداد/مركز  2086اٌار/ ادارة اللجان االمتحانٌة: ورشة عمل 88
 التعلٌم المستمر

 حضور

جامعة بغداد/مركز  1/88/2086 دورة تدرٌبٌة : ثومسون روٌترز 82
 لتعلٌم المستمرا

 حضور

جامعة بغداد/مركز  24/88/2086 ورشة عمل : تقٌٌم المنهج  83
 التعلٌم المستمر

 حضور

 حضور كلٌة طب الكندي 84/82/2086 طب المجتمعورشة عمل :  84

–االمتحانٌة  اللجنةورشة عمل : ادارة  85
 االمتحانات الفصلٌة

جامعة بغداد  9/8/2082

 المستمر

 حضور

 



 

 

 

 

 

 

 

  :االخرىواالدارية : األنشطة العلمية سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ------- عضو فً اللجنة العلمٌة فً فرع الكٌمٌاء

  عضو فً لجنة المناهج

  عضو فً لجنة التدقٌق

  االمتحانٌةعضو فً اللجنة 

  مناقشة بحوث الطلبة المرحلة الثالثةتقٌٌم و

 

أو تطوير ل التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجا 
 : التعليم

 

 

 ت

 السنة محل النشر أسم البحث

عالقت هضخْٗاث االرثزّبْٗخ٘ي ,االدٗبٌكخ٘ي ّاللبخ٘ي هع فقز الذم  1

 فٖ هزظٔ الضكزٕ الوصاب٘ي بْ٘رٗو٘ت الذم )ححج الذٗلزة(.
J Fac Med Baghdad  

 مجلة كلٌة الطب
 

2080 

بخ٘ي ّاالدبًْكخ٘ي الوصلٖ لذٓ الوذخٌ٘ي هضخْٓ ُزهْى الل 2

 الوصاب٘ي بوزض الضكزٕ هي الٌْع الثاًٖ

J Fac Med Baghdad  
 مجلة كلٌة الطب 

2083 

 ّاللبخ٘ي تقٌٌٌم مستوٌات مصل الدم لالدٌبونكتٌن 3

 .فقز الذم فٖ هزظٔ الضكزٕ ث ّاالرثزب٘خ٘ي ّبعط هؤشزا
المؤتمر العلمً العالمً 

 لكلٌة طب الكندي

2084 

    

 

 التوجد :الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 
 :و شهادات التقدير عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  

 ثالثة عشر كتاب شكر من ضمنها:

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة ة المانحةالجه

 2008 العمٌد/كلٌة طب الكندي كتاب شكر وتقدٌر 8

 2004 العمٌد/كلٌة طب الكندي كتاب شكر وتقدٌر 2

 2005 جامعة بغدادرئٌس  كتاب شكر وتقدٌر 3

 2080 كلٌة الطب/جامعة بغداد شهادة تقدٌرٌة 4

 2083 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدٌر 5

 2083 مٌد/كلٌة طب الكنديالع كتاب شكر وتقدٌر 6

 2083 كلٌة طب الكندي شهادة تقدٌرٌة 2



 

 

 

 

 

 

 

 2086 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدٌر 1

 2086 العمٌد/كلٌة طب الكندي كتاب شكر وتقدٌر 9

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  التوجد 8
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 ات .ــثاني عشر :اللغ 

      عزب٘تال 

      ٕاالًكل٘ز 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


