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التعلتتتتتتتيع الجتتتتتتتامعي حاصتتتتتتتل علتتتتتتت رتتتتتتتهادة والجكتتتتتتتالوريو وتتتتتتتي الطتتتتتتتب والجراحتتتتتتتة العامتتتتتتتة
)M.B.Ch.Bب للعام  1998من كلية الطب/جامعة النهرين ومن الطلجة االوائل فمعدل و82ب.
زميتتتل المجلتتتس العراتتتتي لالختباصتتتا الطجيتتتة ف تتتكل عتتتام واللاصتتتل علتتت المرتجتتتة االولتتت وتتتي
الجورد العراتي وF.I.B.M.Sب.
زميل كلية الجراحين االمريكية  2016وF.A.C.Sب.
رئتتتتيس وتتتتر العتتتترام لجرنتتتتاما دعتتتتع الليتتتتاة وتتتتي االصتتتتافا المت دمتتتتة والتتتتتاف لكليتتتتة الجتتتتراحين
االمريكية وATLSب الجراحة.
اطروحتتتة  phDلستتتنة " 2005الت يتتتيع الستتتريري للمرضتتت التتتذين يعتتتانور متتتن ترحتتتة اال نتتتي ع تتتر
المنث جة"
التخبص الجراحة العامة.2005 .
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تااااااااريخ التعياااااااين االول ااااااااي المستشااااااافيات الحكومياااااااة  , 1998/9/27مقااااااايم ااااااااي مستشاااااااف الكاظمياااااااة
التعليمي/بغداد.
 2000/9/30 – 1998/9/27العمااااال لمااااادة سااااانت ين كمقااااايم دورم ااااااي مستشاااااف الكاظمياااااة التعليماااااي ااااااي
مختلف الفروع الطبية والجراحية كجزء من التدريب الداخلي.
حجز مقعد عل جامعة النهرين كونه من الخريجين االوائل وبمعدل (.)82
تضمن البرنامج التدريبي والتدريسي للحصول عل شهادة البورد العراقي خمس سنوات
 ااااي نهاياااة السااانة االولااا اجتااااز االمتحاااان االساساااي للعلاااوم االساساااية ومبااااد الجراحاااة العاماااة وكااااناالول عل الداعة.
 ااااي نهاياااة السااانة ال ال اااة قااادم اطروحاااة تساااتواي جااازء مااان شااارط الااادخول ااااي االمتحاااان النهاااائي بعناااوان"التقيااايم الساااريرم للمرضااا الااانين يعاااانون مااان قرحاااة اال ناااي عشااار الم قباااة" والتاااي وااقااات عليهاااا لجناااة
الفحص اي .2003/6/1
 اااااي نهايااااة الساااانة الخامسااااة اجتاااااز االمتحااااان الشااااامل النهااااائي وحصاااال علاااا درجااااة "زمياااال" المجلااااسالع راقااااي لالختصاصااااات الطبيااااة اااااي الجراحااااة العامااااة اااااي  2005/12/7وكااااان تسلسااااله "االول" علاااا
خريجي البورد.
 2005/12/7 حصاااال علاااا درجااااة "زمياااال" المجلااااس العراقااااي لالختصاصااااات الطبيااااة اااااي الجراحااااة
العامااااة ,واقااااا للكتاااااب الماااارقم بالعاااادد  5961بتاااااريخ  2005/12/7الصااااادر ماااان المجلااااس العراقااااي
لالختصاصات الطبية.
 2005/12/7 ماااانح لقااااب "اخصااااائي" اااااي الجراحااااة العامااااة واقااااا للكتاااااب الماااارقم بالعاااادد 5961
بتااااريخ  2005/12/7مااان المجلاااس العراقاااي لالختصاصاااات الطبياااة ,وتااام تعييناااه كجااارا متخصاااص
ااااي قسااام الجراحاااة العاماااة ااااي مستشاااف الكاظمياااة التعليماااي ,و اااو مساااتمر بالخدماااة ااااي المستشاااف
لحد االن.
 2007/3/30 ماااانح لقااااب "محاضاااار" اااااي قساااام الجراحااااة العامااااة اااااي جامعااااة النهرين/كليااااة الطااااب
واقاااااا للكتااااااب المااااارقم بالعااااادد  7323/1/3ااااااي  2006/7/30الصاااااادر مااااان جامعاااااة النهرين/كلياااااة
الطب.
 رئيس قسم الجراحة وكالة اي مستشف الكاظمية التعليمي .2008-2007 2010/11/9منح لقب "استان مساعد" اي قسم الجراحة العامة اي جامعة النهرين/كلية الطب.
 2011مدرب لطالب المجلس العراقي والعربي اي مستشف الكاظمية التعليمي.
 مقرر قسم الجراحة اي كلية طب النهرين .2007-2006 2013/10مشرف لطالب المجلس العراقي اي مستشف الكاظمية التعليمي.
 2013عضو اللجنة االستشارية الوطنية لتنظير البطن اي وزارة الصحة العراقية.
 2015/4/1مشرف عل طلبة البورد العربي اي مستشف الكاظمية التعليمي.
 2016/1/20منح لقب جرا استشارم من وزارة الصحة العراقية.
 عضو جمعية جراحي المناظير من بريطانيا العظم وايرلندا. -العضوية رقم  10220572مع عضوية الجمعية االوربية للجراحة المناظرية.
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 2016/2/7حصل عل درجة استان اي الجراحة من جامعة النهرين.
 2016/10/1زميل كلية الجراحين االمريكية (معرف عضو .)3287312
عضو الجمعية االمريكية لجراحة الكبد والجهاز الهضمي .2018
عضو المجلس العلمي الجراحي اي مدينة االمامين الكاظمين (ع) الطبية/بغداد.2015/
مااادرس ااااي برناااامج االطلاااس العاااالمي بعاااد حضاااور دورة ااااي لبناااان (الجامعاااة االمريكياااة ااااي بياااروت) -3-31
 2017ال .2017-4-6
رئااايس اااارع العااارام ااااي برناااامج دعااام الحيااااة ااااي االصاااابات المتقدماااة العاااالمي والتاااابع الااا كلياااة الجاااراحين
االمريكية (.)ATLAS
عضو االتحاد الدولي لجراحة السمنة .2017-4-29
مسااا ول كاااورس تااادريب المااادربين ااااي برناااامج دعااام الحيااااة ااااي االصاااابات المتقدماااة المنعقاااد ااااي بغاااداد -16
17من شهر تموز .2018
مسااا ول المركاااز التااادريبي ااااي مديناااة االماااامين الكااااظمين (ع) الطبياااة ااااي بغاااداد لزمالاااة جراحاااة السااامنة ااااي
العرام.
الرئيس البديل لفصل كلية الجراحين االمريكية اي العرام .2019
اجااااراء اك اااار ماااان الفااااين ماااان العمليااااات الجراحيااااة والنوعيااااة مناااان عااااام  2000ولحااااد االن وضاااامنها عمليااااات
جراحاااة السااامنة المتقدماااة وامااارال السااارطان والغااادد واير اااا مااان العملياااات الناظورياااة والجراحياااة المختلفاااة.
العملياااات اجريااات ااااي مستشاااف الكاظمياااة التعليماااي ومستشاااف الحسااايني التعليماااي ااااي كاااربالء ومستشااافيات
اخرى.
عميد كلية الطب/جامعة النهرين.
رئاااايس لجنااااة عمااااداء كليااااات الطااااب اااااي العاااارام ونلاااام اسااااتنادا الاااا كتاااااب وزارة التعلاااايم العااااالي والبحاااا
العلمي/دائاااااااارة الدراسااااااااات والتخطاااااااايط والمتابعة/الدراسااااااااات والتخطاااااااايط نم العاااااااادد ت م/3ت 6346/اااااااااي
.2019/9/16
رئاااايس اللجنااااة التدقيقيااااة المشااااكلة باااااالمر الااااوزارم نم العاااادد ت م/3ت 2313/اااااي  2021/3/3التااااي تتااااول
تااادقيت متطلباااات اساااتحدا كلياااة الطب/جامعاااة ساااومر ايماااا يخاااص الماااوارد البشااارية المقدماااة مااان قبااال الجامعاااة
واستيفائها.
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الرسائل العلمية والبحو المنشورة
" . 1التقيييييل الريييريرض للمرضيييع الييينيق يعيييانوق ميييق قر"ييية االةنيييي عاييير مةقبييية" .ا رو"ييية مقدمييية اليييع
المجليييل العراقيييي لالختاااييياف ال بيييية يييي  2003/6/1كو ييياء جزليييي لدرجييية الزمالييية ميييق المجليييل
العراقي لالختااااف ال بية.
" .2ت"لييييل العواميييل التنبؤيييية لت"وييييل ارتلايييال الميييرار بالمنظيييار لفيييتص ارتلايييال الميييرارة" .نايييرف
هن الورقة ي:
 المجلة العراقية للعلول ال بية (.27-20 :)3( 6 VOL ,2008 ,)jms البريد االلكتروني.Iraqi_jms_alnahrain@yahoo.com : ص ب 14222 :العراق  -بغداد. كلية ال ب. هاتف و اكل5224368-1-964 :" .3اااباف ال "ال ي مرتافع الكاظمية التعليمي" .نارف هن الورقة ي:
 آل كيندض كول ميد  ,j 2009ول )1( 5 .ص .90-83 كلية ال ب الكندض – ميداق النهضة. -تيليفاكل.4158063 :

 البريد االلكتروني.al-kindymedicaljournal@yahoo.com : العراق – بغداد. ص ب 47188 :جادريه." . 4هييييل بعييييد ارتلاييييال المييييرارة بالمنظييييار بييييزل داخييييل الييييب ق يقلييييل مييييق آالل الكتييييف بعييييد العملييييية
الجرا"ية؟"
هن الورقة مقبولة للنار ي المجلة العراقية للعلول ال بية (.)JMS
 اندوق بريد 14222 :العراق/بغداد. -البريد االلكتروني.Iraqi_jms_alnahrain@yahoo.com :
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 -هاتف.+96441570061 :
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" .5دور الجرا"يية وتنظييير الييب ق ييي عييالج الرييل ييي الييب ق" مقبييول للنايير ييي المجليية ال بييية العراقييية
العليا للدراراف العليا.
 ايميل.2000@yahoo.com : هاتف07903960529 :" . 6دور بعيييين النباتيييياف ال بييييية ييييي عييييالج القر"يييية الهضييييمية" مقبييييول للنايييير ييييي مجليييية كلييييية الكنييييدض
ال بية.
 كلية ب الكندض – ميداق النهضة. العراق/بغداد. ص ب 47188 :جادريه. تلفاكل 4158063 :هاتف964-1-4157006: " . 7يييتص مقابيييل يييرق مغلقييية يييي عيييالج ميييرن الناريييور العاعايييي" .هييين الورقييية مقبولييية للناييير يييي
المجلة العراقية للعلول ال بية (.)jms
 ايميل.Iraqi_jms_alnahrain@yahoo.com : ص ب 14222 :العراق – بغداد." .8ر ييا المييرارة مبكييرا ا ييي "اليية االلتهيياب مقابييل ر عهييا متيي خرا ا" هيين الورقيية ناييرف ييي مجليية جامعيية
كربالء ي عال .2013

" .10دراريييية مقارنيييية بيييييق ييييتص وتنظييييير الييييب ق قبييييل الاييييفاق بالمنظييييار للفتيييي المغبنييييي ييييي مرتاييييفع
الكاظمييييية التعليمييييي" .قبلييييف للنايييير ييييي مجليييية الدراريييياف العليييييا العراقييييية للدراريييياف العليييييا ييييي -7-20
 .2015نارف ي المجلد  ,14رقل .2015 ,4
" . 11الييينهل الخيييوارزمي لتقيييييل المرضيييع الييينيق يعيييانوق ميييق آالل يييي اليييب ق العليييوض الميييزمق" .نايييرف
ي آيار مارل .2016
 " .12ريقيييية جديييييدة لت"ديييييد ناييييا -25هيدروكرييييي كوليرييييترول -7ألفييييا هيدروكريييييالز( )CYP7B1ييييي
انرييييجة النريييياء المايييياباف بيييي ورال الةييييدض ب رييييتخدال تقنييييية ( )ELISAمييييا بعيييين التعييييديالف .ناييييرف ييييي
( .)IJARربتمبر .2017
 .13الب"يييل المنايييور يييي مجلييية ) (Medico – Legal Updateالهنديييية بعنيييواق (تقيييييل العالقييية بييييق
الرمنة ورر اق الةدض االنةوض).
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" .9ظهيييور رييير اق الةيييدض يييي خزعييياف الةيييدض المكتايييفة يييي مرتايييفع ال"رييييق التعليميييي يييي كيييربالء".
مقبيييول للناييير يييي المجلييية ال بيييية العراقيييية يييي  .2015-2-25ناييير يييي ( )jmsالعراقيييية ,المجليييد (,)13
(.)1
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الم تمرات التي تم حضور ا

 الميييؤتمر العلميييي االول للجمعيييية العراقيييية و بييياء الكليييع والمريييالي البوليييية ,الييينض عقيييد يييي
الفترة مق  19الع  21مارل  2002ي بغداد/العراق.
 المييؤتمر ال بييي العراقييي الرييادل والةالةييوق للجمعييية ال بييية العراقييية اليينض عقييد ييي الفتييرة
مق  13الع  15براير  2001ي بغداد/العراق.
 الميييؤتمر ال بيييي الريييادل لكليييية ال ب/جامعييية النهيييريق ,والييينض عقيييد يييي الفتيييرة ميييق  29اليييع
 31اكتوبر  2002ي بغداد/العراق.
" ضييييور دورة تدريبييييية ييييي الجرا"يييية العاميييية ييييي الهنييييد – اندرابرارييييةا ابولييييو المرتاييييفياف
لمدة ةالةة ارابيا ي اهر (مارل .)2010
 دورة تدريبيييية يييي جامعييية تاتايييوق مرتايييفع جييييل يييي كورييييا الجنوبيييية  2013/29-17يييي
الجرا"ة بالمنظار والجرا"ة العامة.
 عضو جمعية الجرا"يق بالمنظار مق بري انيا العظمع وايرلندا.
رقل العضوية  10220572ما عضوية اييل.
" ضيييييييور الميييييييؤتمر ووراييييييية العميييييييل يورونيييييييوتل  2015يييييييي تورينيييييييو اي الييييييييا -12
.2015/11/14
 دورة تدريبية ي مرتافع تورينو ي اي اليا الجامعي مق .2016/7/15-3

 رليييييل اول كييييورل تييييدريبي ييييي برنييييامل دعييييل ال"ييييياة لالايييياباف المتقدميييية ييييي العييييراق
والمنعقد ي الرليمانية ي اهر التارا .2017
 رليييييل كييييورل تييييدريبي ييييي برنييييامل  ATLSالمقييييال ييييي كلييييية ال ب/جامعيييية النهييييريق ييييي
الاهر االول مق رنة .2018
 رليييل كييورل تييدريبي ييي برنييامل اال لييل المقييال ييي مرتاييفع زيييق العابييديق ييي كييربالء
ي الاهر الةالل .2018
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 المايييياركة ييييي مييييؤتمر الجييييرا"يق العييييالمي ييييي االردق ييييي اييييهر التارييييا  2017والقيييياء
م"اضيييرة وب"يييل عيييق "ييياالف الايييدمه والتكيييريل بيييدرا الميييؤتمر وتمةييييل العيييراق ب جتمييياا
برنامل دعل ال"ياة لالااباف المتقدمة.
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المايييار كة يييي ت"يييديل التيييدريب عليييع النريييخة العاايييرة ميييق برنيييامل اال ليييل العيييالمي يييي
راق دييغو/كاليفورنيا/امريكا ي الاهر العاار .2017
المايياركة ييي مييؤتمر الرييمنه العييالمي ييي لنييدق و"ضييور الييورر التدريبييية يييه ييي الاييهر
التارا مق العال .2017
المايييياركة الريييينوية مييييق ريييينة  2007بمناقايييياف ررييييالل لبيييية البييييورد العراقييييي والعربييييي
وبمعدل  4-3مناقااف رنويا.
المايييياركة ييييي مييييؤتمر جرا"يييية الرييييمنة العييييالمي ييييي دبييييي ييييي الاييييهر التارييييا مييييق العييييال
.2018
الماييياركة يييي ميييؤتمر يييب ال"ييياالف ال ارليييه واال ليييل يييي الدو"ييية  2018والقييياء ب"يييل
وتكريل بدرا المؤتمر.
الماييياركة يييي ميييؤتمر جمعيييية جرا"ييية الريييمنة العراقيييية االول والمنعقيييد يييي نيييدق بابيييل يييي
 9-8مق اهر انار .2019
المايييياركة ييييي مييييؤتمر المجلييييل العراقييييي البري يييياني لالرييييتةمار المنعقييييد ييييي  10-9مييييق
اهر ابريل  2019ي لندق.
الماييياركة يييي الكيييورل التيييدريبي لجرا"ييية الريييمنة ( )Ircadيييي رتراريييبورر يييي رنريييا
ي  3-1مق اهر مايو .2019
الماييياركة يييي كيييورل تيييدريبي يييي ( )Northumbria University, Newcastleيييي
بري انيييييا للفتييييرة مييييق  2019/7/15ولغاييييية  2019/7/22ونلييييي لر ييييا المرييييتو العلمييييي
للجامعييية ولكليييية ال يييب وم"اولييية رب هيييا بالجامعييياف والكليييياف االجنبيييية لت"قيييي هيييدف ميييق
اهداف البرنامل ال"كومي وهو التوأمة ما الجامعاف الخارجية الراينة.
الماييياركة يييي ميييؤتمر جرا"ييية الريييمنه العيييالمي ) (IFSOيييي مدرييييد يييي  5-4ميييق الايييهر
التارا مق العال .2019
الماييييييياركة يييييييي ميييييييؤتمر داليييييييرة اييييييي"ة بغيييييييداد/الكرخ الرييييييينوض الةيييييييامق لالييييييييال -18
.2019/12/19
الماييييياركة يييييي الميييييؤتمر اليييييو ني االلكترونيييييي لجامعييييية الكيييييرخ للعليييييول المنعقيييييد بتييييياري
 2020/5/7بخاييييييوص (تقييييييييل وتقييييييويل تجربيييييية التعليييييييل االلكترونييييييي ييييييي الجامعيييييياف
العراقية).
االاييراف عليييع اكةييير ميييق ( )13بيييب يييي درارييية البيييورد العراقييي والعربيييي يييي الجرا"ييية
العامة وبظمنها ب"ول التخرج.
"ااييل عليييع اييهادة يييي ) (Training In Minimal Access Surgery IRCADميييق
جامعة رتراربورر  /رنرا.
"اايييل عليييع ايييهادة كيييورل تيييدريبي يييي اريييتكمال تاييينيفاف و دارة اليييدوراف التدريبيييية
للمجييييالف واليييينض تييييل بالتعيييياوق بيييييق جامعيييية النهييييريق والفييييراف االوريييي وبوابيييية ()Rike
للمؤتمراف و دارة المجالف.
"ضييييور المييييؤتمر الييييدولي الةيييياني للجمعييييية العراقييييية لجرا"يييية االييييين والرييييمنة المنعقييييد
بتاري .2021/2/26
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الحصاااول علااا شاااهادة تقديرياااة مااان اكاديمياااة العلاااوم ااااي المملكاااة العربياااة الساااعودية ونلااام للمشااااركة ااااي
الماا تمر العاااالمي االاتراضاااي ليصاااابات ااااي السااعودية (All Levels Trauma Care International
) Conferenceكمتحاااد والقينااااا ايهاااا محاضاااارة وبمشااااركة ثك اااار مااان ثلفااااين باحااا ومشااااارم و ثك ااار ماااان
خمسين دولة مهمة اي العالم.
المشااااركة ااااي المااا تمر الاااوطني االلكتروناااي لجامعاااة الكااار للعلاااوم بعناااوان (تقيااايم وتقاااويم تجرباااة التعلااايم
االلكتروني اي الجامعات العراقية).
الحصااااول علاااا شااااهادة دورة تدريبيااااة اااااي اسااااتكمال تصاااانيف وادارة الاااادوريات المسااااتوى االول للفتاااارة ماااان
 2020/5/16-9ماااان شاااابكة الدراسااااات السااااويدية العراقيااااة بالتعاااااون مااااع بوابااااة راياااام إلدارة الماااا تمرات
والمجالت.
المشااااااركة ااااااي دورة تنظيااااار السااااامنة عبااااار االنترنااااات التاااااي نظمتهاااااا  IRCAD/Franceللفتااااارة مااااان -11
.2020/6/12
المشااااركة ااااي نااادوة تحاااديات التعلااايم االلكتروناااي وتقيااايم التعلااايم الطباااي المنعقااادة بتااااريخ  2020/7/28ااااي
كلية الطب/جامعة الكواة.
الحصاااول علااا شاااهادة تقديرياااة مااان م سساااة حماااد الطبياااة ونلااام لمساااا مته كمتحاااد ااااي مااا تمر الصاااحة
الدولي االاتراضي  2021اي قطر.
المشاااااااركة اااااااي الماااااا تمر االاتراضااااااي ال اااااااني للجمعيااااااة العراقيااااااة لجراحااااااة االياااااال والساااااامنة بتاااااااريخ
.2021/2/26
المشااااركة ااااي المااا تمر االاتراضاااي الااادورم الااادولي ) (AIQC - SEFبعناااوان (( ر ياااة استشااارااية للتعلااايم
المستقبلي اي ضوء ال ورة الصناعية الرابعة )) للفترة من .2021/2/28-27
المشااااااركة ااااااي عملياااااة الزراعاااااة التابعاااااة للبرناااااامج الحكاااااومي ( 2022/2018برناااااامج مشاااااروع زراعاااااة
المليون شجرة).
حضااااور االجتماااااع المنعقااااد اااااي جهاااااز االشااااراف والتقااااويم العلمااااي بتاااااريخ  2021/3/1لمناقشااااة ضااااوابط
إنشاء المستشفيات التعليمية اي الجامعات والكليات اال لية.
حضاااور االجتمااااع المنعقاااد ااااي جهااااز االشاااراف والتقاااويم العلماااي بتااااريخ  2021/4/21لوضاااع معاااايير ااااتح
الكليات واالقسام اال لية لكل الفئات المشمولة بقانون تدرج نوم المهن الصحية والطبية.
حضااااور االجتماااااع المنعقااااد يااااوم اال نااااين المواااااات  2021/6/28اااااي اناااادم باباااال الخاااااص (باللجنااااة العليااااا
لتنفياااان السااااتراتيجية الوطنيااااة لاااالدارة المتكاملااااة للساااايطرة علاااا نواقاااال االماااارال ليعااااوام ()2024-2020
بااااالمر الاااديواني المااارقم  44لسااانة  )2021اساااتنادا الااا كتااااب مركاااز السااايطرة علااا االمااارال االنتقالياااة نم
العدد د.ص.ع 2779/5/6/اي .2021/6/16
حضاااااور االجتمااااااع المنعقاااااد بتااااااريخ  2021/7/13ماااااع مم لاااااي وزارة (الزراعاااااة  ,الصاااااحة  ,الكهربااااااء)
لغااارل تحدياااد مجااااالت متعاااددة ضااامن التخصصاااات (الطاااب الحيااااتي  ,الزراعاااة وال اااروة الحيوانياااة  ,الطاقاااة
المتجددة).
حضااااور االجتماااااع المنعقااااد بتاااااريخ  2021/7/15الخاااااص (باللجنااااة الوزاريااااة التااااي تتااااول تقياااايم النظااااام
التكاملي لكليات الطب).
مجموع سنوات الخدمة حت  2020/4/2و ( 22سنة).
الدائرة التي يعمل بها االن عميد كلية الطب/جامعة النهرين.
سنوات الخبرة اي مجال التخصص حت  2020/4/1و ( 16سنة).
عاااادد كتااااب الشااااكر والتقاااادير الحاصاااال عليهااااا  31كتاااااب بضاااامنها تشااااكرات وزاريااااة وجامعيااااة وماااان دائاااارة
الصحة باالضااة ال جهات اخرى.
االجازات الطويلة او ترم الخدمة (مع راتب كامل ثو جزئي) اليوجد.
التقارير السنوية جيد جدا.
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عضو لجنة الترقيات المركزية لجامعة ابن سينا في بغداد .2018
عضوووو اللجنوووة المركزيوووة الة ووواة دراسوووة ممالوووة هراةوووة اليووومنة فوووي اليي وووة العراقيوووة ال ت ا وووات ال يوووة
.2018
عضو لجنة تقييم المنا ج والتجديد اي كلية طب النهرين .2016
لوووو اسووووتنادا الوووو كتوووواا مارت التعلوووويم العووووالي ال وووو
رئووووين لجنووووة عمووووداة كليووووات ال وووون فووووي العوووورا
العلمي/الدائرت القاةوةية/قيم اللجان/شع ة ت كيل اللجان ي العدد /ج 380/1/في .2020/7/1
عضووووو اللجنووووة الوماريووووة المركزيووووة لمعادلووووة ال وووويادات للمجموعووووة ال يووووة فووووي العرا /لجنووووة ماريووووة فووووي
التعليم العالي .2019
عضو اللجنة الد لية لمجلة طن بور سعيد في م ر.
عضووووو اللجنووووة الجامعيووووة لمتابعووووة سووووير االمت اةووووات االلكتر ةيووووة للدراسووووات اال ليووووة العليووووا ةيوووون االموووور
الجووووامعي الموووورقم بالعوووودد ر.ج 2/2/فووووي  2020/6/8ال ووووادر موووون هامعووووة النيرين/قيووووم شووووؤ ن الدراسووووات
العليا/شع ة متابعة شؤ ن ال ل ة.
عضوووو لجنوووة العلوووول ال يوووة لتقيووويم ال ووويادات بالكفووواةات العلميوووة االداريوووة اسوووتنادا الووو االمووور الووووماري ي
العدد /ج 881/1/في .2020/12/9
رئااااايس اللجناااااة الوزارياااااة المشاااااكلة بااااااالمر االدارم نم العااااادد ت ااااا /ث م 218/ااااااي  2020/7/29التاااااي
تتاااول الكشاااف علااا كلياااة الطاااب البشااارم المقتااار اساااتحدا ها ااااي جامعاااة الفرا يااادم وكااانلم المستشاااف
النم تنوم الجامعة اعاله اعتماده كمستشف تعليمي.
عضااااو المجلااااس االعلاااا للمستشاااافيات التعليميااااة لمتابعااااة اعمااااال مجااااالس ادارة المستشاااافيات التعليميااااة
والنهاااااول بواقعهاااااا العالجاااااي والتااااادريبي ونلااااام اساااااتنادا الااااا كتااااااب وزارة التعلااااايم العاااااالي والبحااااا
العلمي/مكتب الوزير نم العدد م و 956/3اي .2020/11/19
عضاااو اللجناااة العلياااا لتطاااوير وتحااادي المناااا ج الحكومياااة للتخصصاااات العلمياااة اساااتنادا الااا كتااااب وزارة
التعلااايم العاااالي والبح /جهااااز االشاااراف والتقاااويم العلمي/قسااام التقاااويم العلماااي نم العااادد ج.ع/م .ااا 180/
اي .2020/12/8
عضاااو لجناااة االمتحاااان الساااريرم النهاااائي لزمالاااة جراحاااة االيااال والسااامنة ااااي المجلاااس العراقاااي للجراحاااة
العامة.
عضااااو اللجنااااة العليااااا لتنفياااان السااااتراتيجية الوطنيااااة لاااالدارة المتكاملااااة للساااايطرة علاااا نواقاااال االماااارال
ليعوام ( )2024-2020باالمر الديواني المرقم  44لسنة .2021
عضاااااو لجناااااة تقيااااايم النظاااااام التكااااااملي لكلياااااات الطاااااب و التعليماااااات االمتحانياااااة الخاصاااااة باااااه و االنظماااااة
الدراساااية والمناااا ج و الخاااروج بتوصااايات جعتمااااد المااانهج االم ااال اساااتنادا الااا االمااار الاااوزارم نم العااادد
ت م/3د 4262/اي .2021/6/3
عضااااو لجنااااة وضااااع معااااايير اااااتح الكليااااات واالقسااااام اال ليااااة لكاااال الفئااااات المشاااامولة بقااااانون تاااادرج نوم
المهااان الصاااحية والطبياااة رقااام ( )6لسااانة  2000المعااادل للتخصصاااات الطبياااة والصاااحية السااااندة اساااتنادا
ال االمر الوزارم نم العدد م/ج 572/1/اي .2021/6/1
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حاصتتتل علتتت كتتتتام رتتتكر وت تتتدير متتتن معتتتالي وزيتتتر التعلتتتيع العتتتالي والجلتتت العلمتتتي االستتتتاذ
التتتدكتور تبتتتي الستتتهيل فتتتتاري  2019-4-22للمستتتا مة ال اعلتتتة وتتتي اللجنتتتة الوزاريتتتة لت يتتتيع
ال هادا الطجية البادرة من خارج العرام.
حاصتتتل علتتت كتتتتام رتتتكر وت تتتدير متتتن الستتتيد رئتتتيس جامعتتتة النهتتترين االستتتتاذ التتتدكتور ملمتتتد
صتتتتاحب مهتتتتدي الطتتتتائي فالكتتتتتام المتتتترتع فالعتتتتدد  63وتتتتي  2020/5/19وذلتتتتج للجهتتتتود
المجذولتتتتتة وتتتتتي استتتتتتكمال منتتتتتا ا المعروتتتتتة ومتافعتتتتتة استتتتتتمرار الن تتتتتاطا العلميتتتتتة و عطتتتتتا
الملتتتاظرا للطلجتتتة عجتتتر وستتتائل االتبتتتال االلكترونيتتتة وتتتي ظتتترو دراستتتية صتتتعجة نتيجتتتة
انت ار وايرو كورونا.
حاصتتتل علتتت كتتتتام رتتتكر وت تتتدير متتتن الستتتيد رئتتتيس جامعتتتة النهتتترين االستتتتاذ التتتدكتور ملمتتتد
صتتتتاحب مهتتتتدي الطتتتتائي فالكتتتتتام المتتتترتع فالعتتتتدد  79/1وتتتتي  2020/7/8وذلتتتتج للجهتتتتود
المجذولتتتتة وتتتتي التبتتتتدي سنت تتتتار وتتتتايرو كورونتتتتا متتتتن ختتتتالل العمتتتتل وتتتتي مست تتتت مدينتتتتة
االمامين الكاظمين و ب الطجية.
حاصتتتتتتل علتتتتتت كتتتتتتتام رتتتتتت كر متتتتتتن متتتتتتدير عتتتتتتام ترفيتتتتتتة الكتتتتتتر الثالثتتتتتتة المتتتتتترتع فالعتتتتتتدد
 38638/2/2/39وي .2020/12/30
حاصتتتل علتتت كتتتتام رتتتكر متتتن معتتتالي وزيتتتر التعلتتتيع العتتتالي والجلتتت العلمتتتي االستتتتاذ التتتدكتور
نجيتتتتتل كتتتتتاظع عجدالبتتتتتاحب الملتتتتتترم المتتتتترتع فالعتتتتتدد م و  326/2وتتتتتي  2021/2/15وذلتتتتتج
لجهتتودا المجذولتتة وتتي تلديتتة المهتتام الموكلتتة اليتتف فب ت تف ورئتتيس لجنتتة عمتتدا كليتتا الطتتب وتتي
العرامب.
حاصتتتل علتتت كتتتتام رتتتكر متتتن معتتتالي وزيتتتر التعلتتتيع العتتتالي والجلتتت العلمتتتي االستتتتاذ التتتدكتور
نجيل كاظع عجدالباحب الملترم المرتع فالعدد م و  432/2وي .2021/3/1
حاصتتل علتت كتتتام رتتكر متتن معتتالي وزيتتر التعلتتيع العتتالي والجلتت العلمتتي المتترتع فالعتتدد ص
م  16845/وتتتتي  2021/6/21سنجتتتتاز المهتتتتام الموكلتتتتة الينتتتتا وتتتتي اللجنتتتتة الخاصتتتتة فت تتتتويع
وتعادل ال هادا الواردة من خارج العرام.
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