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الشهادات العلمٌة
الشهادة

الكلٌة

الجامعة

السنة

بكالورٌوس طب وجراحة

الطب

المستنصرٌة

1155

1994

الطب

المستنصرٌة

1114

الطب

2005
Career:

2225

بغداد

Second,

االماكن التً عمل بها

مكان العمل

العنوان الوظٌفً

التارٌخ

مستشفٌات بغداد

طبٌب مقٌم دوري

1156-1155

طبٌب مكلف

وزارة الدفاع

1111-1156

كلٌة طب المستنصرٌة

طالب ماجستٌر طب مجتمع

1114-1112

صحة صالح الدٌن

اختصاص طب مجتمع مجتمع

1114

صحة بابل

اختصاص طب مجتمع

1115-1115

صحة بغداد الكرخ

مدٌر قطاع المحمودٌة

2222-1115

مركز االمراض الصدرٌة

اختصاص طب مجتمع

2222-2222

كلٌة طب بغداد

طالب دبلوم امراض الصدر

2225-2223

مستشفى المحمودٌة العام

اختصاصً امراض صدرٌة

2225-2226

وزارة التخطٌط

مدٌر عام

2225

كلٌة طب الكندي

تدرٌسً

 -2221لحد االن

المواد التً ٌقوم بتدرٌسها

المرحلة الدراسٌة

المادة

الفرع

طالب السنة االولى

سلوك مهنً

مودٌول السلوك المهنً

طالب السنة الثانٌة

تغذٌة

مودٌول التغذٌة

طالب السنة الثالثة

احصاء حٌاتً وبحث علمً

مودٌول طب المجتمع

دبلوم طب االسرة

احصاء حٌاتً

فرع طب المجتمع

بورد عراقً طب اسرة

احصاء حٌاتً

بورد عراقً طب اسرة

بورد عراقً طب اسرة

احصاء حٌاتً

بورد عربً طب اسرة

الرسائل واالطارٌح التً اشرف علٌها

Year

Department

Thesis Title

No.

---------------------------

1

Sixth, Conferences which you participated:
عنوان المؤتمر

المكان

التارٌخ

الصفة

المؤتمر العالمً الثانً لالمراض الصدرٌة

اٌران

2007

مشارك

مؤتمر الشرق االوسط لالمراض الصدرٌة

سورٌا

2008

مشارك

المؤتمر االول لكلٌة طب القادسٌة

الدٌوانٌة

2009

حضور

المؤتمر االول لكلٌة طب واسط

الكوت

2010

حضور

المؤتمر الثانً لكلٌة طب كربالء

كربالء

2011

حضور

مؤتمر كلٌة طب المستنصرٌة

بغداد

2012

حضور

مؤتمر مدٌنة الطب

بغداد

2013

حضور

المؤتمر الثانً لكلٌة طب الكندي

بغداد

2014

مشارك

مؤتمر القلب العربً الثالث

القاهرة

2015

حضور

EEEEegypt

مشارك

2215

بغداد

المؤتمر الثالث لكلٌة طب الكندي

مشارك

2016

دهوك

مؤتمر كلٌة طب دهوك

مشارك

2016

بغداد

مؤتمر جمعٌة ارتفاع ضغط الدم العراقٌة

الفعالٌات العلمٌة
خارج الكلٌة

داخل الكلٌة

التدرن فً العراق

الصورة الوبائٌة للتدرن فً العراق

الكولٌرا فً العراق

الكولٌرا فً العراق

عالج السمنة

عالج السمنة

تغذٌة مرٌض الضغط

تغذٌة مرٌض الضغط
المعالجات االحصائٌة للبحوث الطبٌة

البحوث العلمٌة المنشورة

1-Knowledge, Attitude and Practice regarding measles vaccine
campaign among medical and engineering students:Baghdad, 2011
Ahmed Abed Marzook , WijdanAkram, YosrraKhalaf
Al-Kindy College Medical Journal 11 (1), 10-15

2-Quality of life among people survived from terroristic explosions: A

retrospective cohort study
YA Mohammed D Jassam, Ahmed Abed Marzook
Al-Kindy College Medical Journal 10 (1), 58-63

3-Risk factors for hepatitis C virus infection among patients with end

stage renal disease in hemodialysis unit- Al kindy teaching hospital,
Baghdad
WAH HaiderHashimZalzala, Ahmed Abed Marzook
Karbala J. Med 6 (1), 1551-1557

4-Management of hypertension in elderly (Review and Preview)
AAM Faris AK Khazaal, Lewai S Abdulaziz
Al-Kindy College Medical Journal 10 (1), 21-24

5-Sexual dysfunction among male schizophrenic patients attending Al-

Rashad sex clinic
MDJ Aziz SalimShakir, Ahmed Abed Marzook, jameelKadim , Hasan Khalid
Al-Kindy College Medical Journal 9 (2), 21-24

6-Paraphilia in Iraq, a general sketch. A study in the sex clinic , at Al-

Rashad teaching mental hospital
AAM Aziz SalimShakir, RaghadEssaSarsam, Hassan Khalid Al-Dabagh
Al-Kindy College Medical Journal 9 (1), 65-70

7-Effect of war on treatment of pulmonary tuberculosis, and evaluation

of directly-observed therapy in Baghdad
AA Marzook
Al-Kindy College Medical Journal 7 (1), 33-38

8-Knowledge, Attitude and Practice Regardig Tuberculosis:

Community-based study in Al-Anbar Governorate; Iraq
YARAG ThamerKadumYousif, Ahmed Abed Marzook
Iraqi J. Comm. Med. 4, 223-230

9-Health related quality of life of tuberculosis patients in Baghdad and
socio-demographic factors associated with multiple drugs resistant
tuberculosis

.

Ahmed AbedMarzook

.

Diyala journal of medicine volume 10 issue 1 April 2016 PP 9-15

10-Value of random urinary calcium to creatinine ratio in diagnosing
hypercalciuria in children with nocturnal enuresis.
Isam J. AL-Zwaini, *, Ali A.R Obaid*, Abbas M. Gatia**, Ahmed A. Marzook***.
AL- Kindy Col Med J 2016:Vol. 12 No. 1 www.kmjub.com PP79-82

الجمعٌات العلمٌة
نقابة االطباء العراقٌة
جمعٌة اطباء القلب والصدر
جمعٌة ارتفاع ضغط الدم
جمعٌة طب االسرة العراقٌة

التقارٌر الحسنة
اكثر من  35كتاب شكر وتقدٌر

المقاالت العلمٌة

عنوان المقالة

مكان وسنة النشر

No.

معالجة ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن

 2214كلٌة طب الكندي
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3

اللغات
العربٌة واالنكلٌزٌة

