انضٍزج انذاذٍح

االصــــــــــــى  :طانة صذاو يحضٍ
ذارٌخ انًٍـالد9167 :
انحانح انزوجٍح  :يرزوج
عـــــذد األوالد  /:ارتعح
انذٌـــــــــــاَح  :يضهى
انرـخـصــص

 :طثٍة  -فضهجح األعصاب

انىظٍفــــــه

 :ذذرٌضً

انذرجح انعهًٍح  :يذرس
عُىاٌ انعًم  :كهٍح طة انكُذي–جايعح تغذاد– تغذاد – انعزاق.
هاذف انعًم 03606000500:
انهاذف انُقال 03606000500 :
انثزٌذ إالنكرزًَ talib_almohsin@yahoo.com :
Talib.almuhsin@gmail.com

أوالً  :انًؤهالخ انعهًٍح .

الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالوريوس

الموصل

الطب

3821-28

الماجستير

بغداد

الطب

8002

الدكتوراه

بغداد

الطب

8030

الجهح

الفترج هي  -الى

خ

وزارة الصحة

3891-3891

وزارة الذفاع

1896-1894

وزارة الذفاع

1891-1896

4

هذٌر الوركس الطثً فً الحٍرج

وزارة الصحة

1881-1898

5

طثٍة هطجل فً اهراض
الوفاصل
طثٍة هوارش فً هطتشفى الٌجف
التعلٍوً
طثٍة اهراض الوفاصل فً
هطتشفى الٌجف التعلٍوً
هوارش اهراض الوفاصل فً
هطتشفى المادضٍح
طالة هاجطتٍر فً جاهعح تغذاد
كلٍح الطة فرع الفطلجح

وزارة الصحة

1884-1881

وزارة الصحة

1884

وزارة الصحة

1885

وزارة الصحة

1886

وزارج التعلٍن العالً

2222

12

اختصاصً الفطلجح العصثٍح فً
هطتشفى الشهٍذ الصذر

وزارة الصحة

2223

11

تذرٌطً فً كلٍح طة الكٌذي

وزارج التعلٍن العالً

2226

12

همرر فرع الفطلجح كلٍح طة
الكٌذي

1
2
3

6
1
9
8

الىظٍفح
طثٍة همٍن دوري فً هطتشفى
الٌجف
طثٍة طىارئ فً هطتشفى
الثصرج العطكري
طثٍة طىارئ فً هطتشفى
الرشٍذ

2212

13

هعاوى العوٍذ للشؤوى االدارٌح

وزارج التعلٍن العالً

2212

14

رئٍص فرع الفطلجح

وزارج التعلٍن العالً

2211

ثاٍَا ً  :انرذرج انىظٍفً .

ثانثا ً  :انرذرٌش انجايعً .
خ
3

الجهح (الوعهذ  /الكلٍح)
طب الكندي

الجاهعح
بغداد

الفترج هي  -الى
 8006ولحد االن

4
5
6
7
2

راتعا ً  :انًقزراخ انذراصٍح انرى قًد ترذرٌضها.
ت

القســـم

المـــــادة

3

فرع الفسلجة

8

فرع الفسلجة

سوائل الجسم
فسلجة االعصاب والعضالت لطالب
المرحله االولى
الجهاز العصبً المركزي والمحٌطً

1

فرع الفسلجه

مختبرات و سمنارات وحلقات دراسٌه

السنـــــة

4

خايضاً ( :االطارٌح  ،انزصائم ) انرً أشزف عهٍها :الٌىجذ
ت
3

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

القســـم

الٌوجد

8
1
4
2
6
7

صادصاً :انًؤذًزاخ وانُذواخ انعهًٍح انرً شارك فٍها.
ت
1

العنوان

السنــة

مجموعة كبٌرة من
المؤتمرات والندوات

مكان أنعقادها

نوع المشاركة
( بحث  /بوستر
حضور)

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

ندوه تلفزٌونٌه عن االحالم و كذلك حضور

العٌاده االستشارٌه لكلٌة الطب

مؤتمرات و ورش عمل مؤتامراتندوامممؤتمرات و
ورش عمل
ترتتباتٌالسنستٌت
ندوات ومؤتمرات

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير:ثامنا
. التعليم
No.

Research Title

Place of Publication

Year

1

Frequency of abdominal aortic

Saudi journal

2014

Medicine Science

2015

Alkindy Medical journal

2016

Diala Medical journal

2017

calcification in a group of Iraqi
haemodialysis patients.

عذد تكلطاخ الشرٌاى االتهر الثطًٌ عٌذ
.هرضى الذٌلسج العرالٍٍي
2

Role of HLA_Ain handedness

. عٌذ االعطرHLa_A دور

3

Prevelence of energy drinks
consumption among students of
AL-Kindey medical collage.

اًتشار اضتخذام هشروب الطالح
.عٌذ طلثح كلٍح طة الكٌذي
4

Prevelence of insomnia and anxiety
among students of AL-Kindey medical
collage.

اًتشار الملك واالرق عٌذ طلثح كلٍح طة
الكٌذي

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

3

التقديرشكر مابٌن
اكثر من  80كتاب
شكر وزٌر ورئاسة جامعة وعمادة

ثاني عشر :اللغــات .


اللعح االم العرتٍىح

 لللعح االًكلٍسٌح


هلحىظح ٌ :تن تطلٍن ًطخح على CD

الجهة المانحة

السنة

