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 السيرة الذاتية                               

 

 --الطب---كلية   –جامعة بغداد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 المعلومات العامةأوال : 

 الروازق حسون هدى صاحب عبد المحمد    ـمـــــــــاالســ

 3791/  31/ 31كوفة / نجف         والدةتاريخ المحل و 

 1039 اتاريخ الحصول عليه أستاذ مساعد ةالمرتبة العلمي

 العام صــالتـخـص
 –علوم / علوم حياة 

 أحياء مجهرية    

/  التخصص الدقيق

 المساق البحثي

 علوم في الطب / أحياء مجهرية

 تدريسي ةـــــالوظيف

 شعبة البايولوجي الطبي –كلية الطب / فرع التشريح  العملمحل عنوان 

 العربية   / األنكليزية اللغات التي يجيدها

 البريد االلكتروني

 

Hudasahib_2015@Yahoo.com 
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   : المؤهالت العلمية  ثانيا

 الشهادة
 تاريخ الحصول   هة المانحة للشهادةالج

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 3779 علوم الحياة العلوم بغداد البكالوريوس

 1007 لمجهريةاألحياء ا الطب بغداد الماجستير

 

 ي: التدرج الوظيف ثالثا

 الى -من /  الفترة الجهة الوظيفة ت 

   0222  - 8991         كلية الطب /جامعة بغداد      معاون مالحظ فني 3

 0222  -0222 كلية الطب /جامعة بغداد      معاون بايولوجي 1

 0229 -0222 كلية الطب /جامعة بغداد      بايولوجي 1

 0282 -0229 كلية الطب /جامعة بغداد مدرس مساعد 4

 2017 -0282 كلية الطب /جامعة بغداد       مدرس 5

 ولحد اآلن - 1039 كلية الطب /جامعة بغداد      استاذ مساعد 6

 

  هافيات التي دّرس : الجامع رابعا

 الى -من  / الفترة  الجامعة (القسم – )المعهد / الكلية  الجهة ت

 ولحد اآلن  – 3771 بغداد ة الطبكلي 1

 

  احصائيات و بيانات:  خامسا

 التفصيل ات و البياناتالمعلوم ت

1 
عددددد المدددواد الدراسدددية التدددي قدددام بتدريسدددها فدددي الدراسدددات 

 األولية و العليا

 العليا االولية

 اليوجد 2

 اليوجد اليوجد

 1 عليها عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف 3

 

7 
 عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

 ال يوجد 25

1 
عدددددد الددددورو و الندددددوات و الحلقددددات التددددي شددددارك فيهددددا 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

 ال يوجد 66
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7 
عددددد البحدددوش المنشدددورة فدددي مجدددالت و مدددؤتمرات داخدددل و 

 ج العراقخار

 خارج العراق داخل العراق

9 3 

 عدد البحوش التي قّومها علميا داخل و خارج العراق 30
 خارج العراق داخل العراق

2 1 

34 

 عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها
 خارج العراق داخل العراق

 اليوجد 9

 

 1 دورات تعليم مستمر

 الثقافي لشعبة البايولوجي الطبي سبوعاأل نشاطات الصفية 

 اليوجد نشاطات اعالمية

  

39 
ارج وزارة خدددعددددد اللجدددان التدددي شدددارك بعودددويتها داخدددل و 

 التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

 ال يوجد 4

 عدد كتب الشكر و التقدير 31
 وزير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

3 1 8 2 
 

     المحلية والدولية  أو الجمعيات أو المؤسسات الهيئاتعووية  : سادسا

 الى -من العووية /  فترة الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت 

 ولحد اآلن -1031 مستقلة نقابة األكاديميين العراقيين 3
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 ورشة العمل  الندوات المؤتمرات الدوراتسابعا :

 
      

 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

وقائع المؤتمر العلمي 
التعليم  الثاني عشر لهيئة

 التقني.

بغداد/هيئة التعليم 
التقني /كلية التقنيات 

 الصحية والطبية.

01-09 
/4/0288 

  مشاركة بحث

 
 IC3دورة     

 جامعة بغداد/
 مركز الحاسبة /

المكتب األستشاري لنظم 
المعلومات والحاسبات 

 األلكترونية.

 من
2/4/0288- 

08/4/0288 

 
 مشاركة دورة

 

ول ورشة العمل الثانية ح
تقنية الحامض النووي 
وسلسلة تفاعل البلمرة 

 وتطبيقاتها في الطب

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 فرع الباثولوجي.

1-80 
/5/0288 

 
 مشاركة دورة

 

الدورة التأهيلية في مجال      
 األعداد ألختبارالتوفل 

    " TOFEL Test" 

            جامعةبغداد/                                           
 مركزالتطوير

 والتعليم المستمر.

 من
88 /9/0288 

 الى
82/82/0288 

 
 مشاركة دورة

 

الندوة الخاصة بخطة عمل 
البرنامج السرطاني الريادي 

 لبحوث السرطان.

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

وحدة بحوث سرطاني 
 الثدي وعنق الرحم.

 

 
 

04/82/0288 

 
     

 
 حضور

 المؤتمر العلمي األول
لجمعية جراحي الكلى 

 والمسالك البولية العراقية.

دائرة مدينة الطب -بغداد
قاعة الشهيد درب 

الموسوي للمؤتمرات 
 العلمية.

 
0-2/88/0288 

  
 حضور

الندوة الخاصة عن التلوث 
 في العراق.

 جامعة بغداد/
 كليةالطب/

 فرع الكيمياءالسريرية

 
02/88/0288 

  
 حضور

المؤتمر العلمي األول 
طوير التعليم الطبي في لت

 العراق.

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 قاعةالطب الكبرى.

 
09/80/0288 

  
 حضور

ورشة عمل موسعة عن 
المكتبةاألفتراضية 

للمجموعة الطبية لغرض 
التعريف بأهمية الموقع 

 وطرق األستفادة منه.

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 قاعةالطب الكبرى.

 
 

85/0/0280 

  
 

 حضور

مل حول تطوير ورشة ع
 Delphe المناهج مشروع

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 قاعةالطب الكبرى.

 
81/0/0280 

  
 حضور
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

ندوة رأس المال الفكري 
وأنعكاسه على العملية 

 التعليمية.
 

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 قاعةالطب الكبرى.

 
4/2/0280 

  
 حضور

المؤتمر العلمي األول لقسم 
 علوم الحياة .

 د/كليةالعلوم/جامعة بغدا

 .قسم علوم الحياة
 

1-7/2/0280 
    

 مشاركة بحث    
 

المؤتمر العلمي الخامس 
للمجلس العراقي 

 لألختصاصات الطبية

دائرة مدينة  -بغداد
الطب قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

 العلمية.

82-
84/2/0280 

  
 حضور

الندوة العلمية السادسة 

ألحتفالية يوم المختبر تحت 

شعار )تطوير وتحديث 

مختبراتنا من أهم أسس 

 نجاحنا(

دائرة مدينة  -بغداد
الطب/ قسم األمور 

الفنية /شعبة المختبرات 
قاعة الشهيد درب 

الموسوي للمؤتمرات 
 العلمية.

 
2 /5/0280 

  
 

 حضور

ندوة الفلسفة والعلوم 

 الصرفة 

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 .قاعةالطب الكبرى

 
1/5/0280 

  
 حضور
 

Work shop 

"Standardization of 

students 

assessment" 

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 وحدة التعليم الطبي /
 فرع الكيمياء الحياتية

 
  87/5/0280 

 
 

 حضور
 

عن  ندوة المكتبة األفترضية
 المعايير العالمية للمجالت

 .URMالطبية 

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 قاعة المؤتمرات.
04/82/0280 

 
 حضور
 

المؤتمر الخامس عشر 
كلية 09/0280-01الدولي 

طب بغداد ومدينة الطب 
 التعليمية.

قاعة الشهيد درب 
الموسوي وقاعة 

المؤتمرات في كلية 
 الطب.

01-09/88/ 
0280 
 

 
 

 حضور
 

Work shop 
 "Medical education 
symposium medical 
Curriculum, time to 
change" 

 جامعةبغداد/      
 كلية الطب/       

 09/88/0280 .قاعة المؤتمرات   

 
 

 حضور
 

ب حلقة نقاشية بعنوان الط
 البديل والطب التكميلي.

 المؤسسة الوطنية
 للتنمية والتطوير.

 

00/80/0280 
 

 
 حضور

ندوة يوم الصيدلي 
 السريري.

 دائرة صحة بغداد/الكرخ
م. الطفل المركزي 

 التعليمي/قاعة الشهداء.
 

89/0/0282 

 

 حضور

المؤتمر العلمي األول 
للجمعية العراقية لطب 

 األعصاب.

دائرة مدينة  -بغداد 
الطب قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

08 -00/ 
 /0  /0282 

 
 حضور
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

 العلمية.
 

 جامعة بغداد/ ورشة عمل تطوير المناهج
 كلية الطب/

قاعة وحدة التعليم 
 الطبي.

80-84/ 
/2/0282 

 
 مشاركة       

 

 ندوة علمية لفرع التشريح
ات تاريخ التشريح والتحدي

 المعاصرة.

 كلية الطب/
 جامعة بغداد /
 قاعة التشريح.

 
87/2/0282 

 
 حضور

المؤتمر العلمي الثامن لطب 
المستنصرية )المستنصرية 

 عطاء ونهوض(.

 الجامعة المستنصرية/
 كليةالطب/ 
 قاعات الكلية

81-87 
 /2  /0282 

 
 حضور

علمي السنوي المؤتمر ال
الثاني لشعبة الصحة العامة 

م.الشهيد غازي الحريري 
 التخصصية.

دائرة مدينة  -بغداد 
الطب قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

 العلمية.
 

87-81/ 
/2 /0282 

 

 حضور

 ندوة علمية للعمادة بعنوان
 الكتابة العلمية.

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
02 /2/022 

 
 حضور

الحلقة الدراسية األولى 

موضوع أخالقيات البحث  

 العلمي.

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
05/2/0282 

 
 حضور

ورشة عمل قواعد البيانات 
والمواقع الطبية الحديثة في 

 المكتبة األفتراضية.

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
  07/2/0282 

 
 حضور

 يا الجذعية.ندوة الخال
Stem cells 

 جامعة بغداد/      
 كلية الطب/       
 .قاعة المؤتمرات   

1/4/0282 
 

 حضور

الندوة العلمية السابعة 
 ألحتفالية يوم المختبر.

دائرة مدينة  -بغداد 
الطب قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

 العلمية.

22/4/0282 

 

 حضور

 ندوة علمية

Molecular diagnosis 

of infectious 

diaseases 

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
02/5/0282 

 

 حضور

 ندوة علمية
Interventional  

Radiology 

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
00/5/0282 

 
 حضور

 ندوة  علمية 
Introduction to C.T 

scan     

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
07/5/0282   

 
 حضور

 جامعة بغداد/ ندوة الطب البديل
 كلية الطب/

01/5/0282 
 

 حضور
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

 .قاعة المؤتمرات

ندوة الموقع األلكتروني 
 وأستخداما ته.

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 قاعة المؤتمرات.
1/82/0282 

 
 حضور

ندوة الصحة والسالمة 
 المهنية.

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

ع       قاعة الدراسات فر
 الكيمياء.

7/82/0282 

 

 حضور

ندوة الصحة والسالمة 
 المهنية.

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

قاعة الدراسات فرع    
 الكيمياء.

1/82/0282 

 

 حضور

 جامعة بغداد/ .ورشة عمل تطوير المناهج
 كلية الطب/       

قاعة وحدة التعليم 
 الطبي.

 9/82/0282 

 

 حضور

المؤتمر العلمي الدولي 
ألول للتقنيات األحيائية ا

 التطبيقية.

 جامعة النهرين/
مركز بحوث التقنيات     

 األحيائية/
 .قاعة السالم

22 -28/ 
 /82  /0282 

 

 حضور

ندوة للتعريف عن المكتبة 
 .األفتراضية للتعليم العالي 

 جامعةبغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
2013/11/17 

 
 حضور

المؤتمر السنوي العلمي 
مدينة الطب التعليمية لعام ل

)مؤتمر الكفاءات  0282
 الطبية العراقية(.

دائرة مدينة  -بغداد
الطب قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

 العلمية.
 

 
88- 80/ 

 /80 /0282 

 

 حضور

 ندوة 
Corona Virus 
Outbreak 

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات

2014/3/10 
 

 
 حضور

 ندوة
Thyroid hormones 
(Implications and 
clinical 
significance) 

 

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات
2014/3/19 

 

 حضور

محاضرة التصبيغ النسيجي 
 (.(.I.H.Cالمناعي 

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

القاعة التعليم الطبي 
 .الثانية

04/2/0284 

 

 حضور

المؤتمر العلمي السادس 
اقي للمجلس العر

 لألختصاصات الطبية.

دائرة مدينة  -بغداد 
الطب قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

22-28 
 /2 /0284 

 
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

 العلمية.

ورشة عمل تفاعل البلمرة 
التسلسلي من النظري الى 

 التطبيق العملي.

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

 .قاعة المؤتمرات

82-87 
 /4 /0284 

 
 حضور

ثامنة الندوة العلمية ال
ألحتفالية يوم المختبر 

0284. 

دائرة مدينة  -بغداد 
الطب قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

 العلمية.

81/4/0284 

 

 حضور

 الندوة العلمية 
Medical Application 

of Nanotechnology 

 جامعة النهرين/
 كلية الطب/

 قاعة المؤتمرات
80/5/0284 

 
 حضور

ورشة عمل حول أستخدام 
 SECTRA جهاز

 جامعة بغداد/
 كلية الطب/

فرع التشريح قاعة 
 SECTRAجهاز 

29-30 
 /9  /0284 

 

 حضور

المؤتمر العلمي السنوي 
العالمي لمدينة الطب 

 0284التعليمية لعام 
 )مؤتمر التحدي العلمي(

دائرة  -جامعة بغداد
مدينة الطب قاعة 

الشهيد درب الموسوي 
 للمؤتمرات العلمية.

81-87  
 /80  /0284 

 

 حضور

المؤتمر العلمي السنوي 
العالمي لمدينة الطب 

 0285التعليمية لعام 
 )تطلع نحو األرتقاء(.

دائرة  -جامعة بغداد
مدينة الطب قاعة 

الشهيد درب الموسوي 
 للمؤتمرات العلمية.

81-87  
 /80  /0285 

 

 حضور

ورشة عمل وحدة التعليم 
كيفية  -8الطبي بعنوان 

كتابة اسئلة االختبار من 
سجل للحاالت  -0متعدد.

المرضية واالجراءات الملية 
 .ومحفظة التقارير

/جامعة بغداد  
/كلية الطب  

قاعة وحدة التعليم 
 الطبي

08-00 
 /80 /0285 

 

 حضور

المؤتمر العلمي الثالث لكلية 
طب الكندي)بالبحث العلمي 

الرصين والتعليم الطبي 
الحديث نرتقي بالخدمات 

 )الصحية والعالجية

 / جامعة بغداد
 كلية طب الكندي/
 /فندق بابل ورويك
 قاعة كلكامش

0-2 
  /2  /0281 

 

 حضور

 : ورشة عمل حول
Evalaution and 

Managemenet of 
Hypertension. 

/جامعة بغداد  
 كلية طب الكندي/
/فندق بابل ورويك  

 كامشقاعة كل

2/2/0281  

 

 حضور

  :ورشة عمل حول
Communication 

Skills in Practice 

 / جامعة بغداد
 كلية طب الكندي/
/فندق بابل ورويك  
 قاعة كلكامش

4/2 /0281 

 

 حضور

ورشة عمل التطوير المهني 
 .والشخصي

/جامعة بغداد  
 كلية الطب /

1/2/0281 
 

 حضور
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

قاعة وحدة التعليم 
 . الطبي

اشية الموسومة الحلقة النق
)مستجدات األصابات 

الفطرية في مستشفى بغداد 
 التعليمي(.

/جامعة بغداد  
/كلية الطب  

وحدة بحوث األمراض 
/ةاألنتقالية والسريري  

قاعة وحدة التعليم 
 . الطبي

85  /2/0281 

 

 حضور

المؤتمرالعلمي السابع لعام 
للمجلس العراقي  0281

 لالختصاصات الطبية .

/طبدائرة مدينة ال  
قاعة الشهيد درب 

الموسوي للمؤتمرات 
 .العلمية

81-87 
/2/0281 

 

 حضور

المؤتمر العلمي الدولي 
الثالث للجامعة التقنية 
الوسطى للتخصصات 

 الصحية والطبية .

/دائرة مدينة الطب  
قاعة الشهيد درب 

الموسوي للمؤتمرات 
 .العلمية

02-04 
 /2 /0281 

 

 حضور

األسبوع الثقافي لشعبة 
 يولوجي الطبي .البا

/جامعة بغداد  
 كلية الطب/

ي قاعة شعبة البايولوج 
 .الطبي

87-02 
/4  /0281 

 
 مشاركة       

 

الندوة التعريفية عن 
الفحوصات التشخيصية 
الحديثة المستعملة في 

 تشخيص حمى التيفوئيد(.

 /جامعة بغداد
  /كلية الطب

وحدة بحوث األمراض 
 /األنتقالية والسريرية

ة البايولوجي قاعة شعب
 .الطبي

08 /4 /0281 

 

 حضور

ورشة عمل علمية حول 
 مرض التدرن )السل(.

الجامعة التقني 
 /الوسطى

المعهد الطبي التقني 
قسم –/المنصور

 التحليالت المرضية.

5  /5  /0281 

 

 حضور

دورة تدريبية تخصصية 
بعنوان اعتماد تقنية 

كمؤشر اساسي  PCRال
في الكشف المبكر وعالج 

 رام.االو

 /جامعة بغداد
المركز الوطني الريادي 

لبحوث السرطان 
بالتنسيق مع شركة 
 / كارل كولب االلمانية

قاعة المؤتمرات في 
 المركز الوطني.

04  /5 /0281 

 
 مشاركة       

 

دورة كوكل سكولر للترقيات 
 العلمية:

Google Scholar 
Course 

 /جامعة بغداد

 كلية الطب/

وحدة األعالم 
 ماتية.والمعلو

01 – 07 

 /9  /0281 

 

 حضور
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

الحلقة النقاشية التطبيقات 
السريرية لتهيئة جهاز 

Flowcytomrtry    

في تشخيص األمراض 
 المعدية

 جامعة بغداد/

 كلية الطب/

وحدة بحوث األمراض 
 األنتقالية والسريرية/

قاعة الفيزياء الطبية 
 للدراسات

 حضور  0281/ 82/ 1

 محاضرة عن 

Google Scholar 

 

 

 /جامعة بغداد

 /كلية الطب

مختبر شعبة البايولوجي 
 الطبي

 مشاركة 0281/ 82/ 81
 

 

Workshop 
(Constructing 
MCQ/ blue 
printing logbook& 

Portfolio 

 /جامعة بغداد

 كلية الطب /

قاعة وحدة التعليم  
 الطبي .

31/10-1/11 

2016 
 حضور 

 دورة  

EndNote Course 

 /جامعة بغداد

 /ة الطبكلي

وحدة األعالم 
 والمعلوماتية.

1 – 7 

 /88  /0281 
 حضور 

Medical nuclides 
Production and 

Uses 

الجامعة التقني 
 /الوسطى

المعهد الطبي التقني 
قسم –/المنصور

 التحليالت المرضية.

 حضور  0281/ 88/  9

 الندوة العلمية

 حوادث المختبرات

الجامعة التقني 
 /الوسطى

بي التقني المعهد الط
قسم –/المنصور

 .التحليالت المرضية

 حضور  0281/ 88/ 01
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

  المؤتمر العلمي السنوي
.0281للعام  لكلية الطب  

 جامعة بغداد/

 كلية الطب /

 قاعة الكلية الكبرى

 

09– 22 

/88 /0281 
 حضور 

المؤتمر العلمي  ورشة عمل
السنوي  لكلية الطب للعام 

0281.E-Learning 
Workshop 

 /بغداد جامعة

 كلية الطب /

وحدة األعالم 
 والمعلوماتية.

 

29 – 30 

/88 /0281 
 حضور 

المؤتمر العلمي السنوي 
العالمي لمدينة الطب 

بروح )1028التعليمية لعام 
الفريق الواحد نحقق 

(.المنجزات الريادية  

 دائرة مدينة الطب /

قاعة الشهيد درب 
الموسوي للمؤتمرات 

 العلمية.

08 - 00 

 /80  /0281 
 حضور 

ورشة عمل نظام التصويت 
 األلكتروني (

Voting System 

 /جامعة بغداد

 /كلية الطب

وحدةاألعالم 
 والمعلوماتية.

07 /80  /
0281 

 
 حضور 

ورشتي العمل المقامة من 
قيل شعبة ضمان الجودة 
الخاصة بأعتمادية المختبر 
الجيد بعنوان ) ترميز 
األجهزة المختبرية 

 الموحد(.

 /بغدادجامعة 

 كلية الطب /

وحدة األعالم 
 والمعلوماتية.

 

28  /8 /0287 

1  /0 /0287 
 حضور 

مهرجان الحفاظ على سالمة 
 اللغة العربية

 جامعة بغداد /

 كلية العلوم /

 قسم علوم الحياة
 حضور  0287/  0/  00
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

 /جامعة بغداد SPSSالدورة  األولى 

 كلية الطب /

وحدة األعالم 
 والمعلوماتية.

 

5 – 1 / 

2  /0287 
 حضور 

 الحلقة الدراسية 

 )طرق البحث العلمي(

 /جامعة بغداد

 كلية الطب /

قاعة وحدة التعليم 
 المستمر

 حضور  0287/ 2/ 02

 مؤتمر العلمي الثاني عشر 

لطب المستنصرية )عطاء 
 متواصل لغد أفضل(

 فندق فلسطين الدولي

02 – 04 

 /2  /028 
 حضور 

 الحلقة النقاشية 

Fungal infection 
in the Central 

Nervous System) 

 جامعة بغداد/

 كلية الطب/

وحدة بحوث األمراض 
 األنتقالية والسريرية/

األحياء المجهرية  قاعة
 للدراسات العليا

 حضور  0287/ 2/  07

 الحلقة النقاشية 

Stem cells 
Therapy 

 جامعة بغداد/

 كلية الطب/

وحدة بحوث األمراض 
 والسريرية/األنتقالية 

قاعة الفيزياء الطبية 
 للدراسات

 

 حضور  0287/ 4/ 9
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

 الدورة  الثانية 

 Advanced SPSS 

 

 /جامعة بغداد

 كلية الطب /

وحدة األعالم 
 والمعلوماتية.

01,05,87,81 

 /4 /0287 
 حضور 

ندوة حول ظاهرة تربية  وذ 
بح الحيوانات في شوارع 
بغداد واألمراض الخطرة 

 الناجمة عنها.

 /جامعة بغداد

 كلية العلوم /

 قسم علوم الحياة

 

4  /5 /0287  حضور  

محاضرة بعنوان )األستالل 
 والسرقة العلمية بالبحوث(

 /جامعة بغداد

 كلية الطب /

قاعة وحدة التعليم 
 المستمر

 حضور  8 / 5 / 2017

 دورة 

INLE Management 
For Professor 

 

 /جامعة بغداد

 كلية الطب/

 وحدة الموقع
 األلكتروني.

00 – 02 

 /82  /0287  
 حضور 

المؤتمر العلمي الدولي 

الثالث )التشخيص الوراثي 

الجزيئي ألمراض السرطان 

ودورة في تطوير طرائق 

 العالج(

 جامعة بغداد/

معهد الهندسة الوراثية 
والتقنيات األحيائية 

 .للدراسات العليا

05 -01 

/0287  
 حضور 

Workshop 

Communication 
Skills 

 

 

 /جامعة بغداد

 /كلية الطب

قاعة وحدة التعليم 
 الطبي .

30 – 31  

 /82 / 7028 
  مشاركة
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

المؤتمر العلمي الدولي لكلية 

العلوم  ) العلوم المتقدمة 

 ركيزة للبناء والتنمية(.

 /النهرينجامعة     

 / العلومكلية 

ة المؤتمرات قاع 
 .الكبرى

 

08  -00 

 /88  /0287 

 

 حضور 

 ل ورشة عم

Cryopreservation 
in I V F. 

 /جامعة بغداد    

 /كلية الطب

 .فرع الفزيولوجي
16 /33/1039  حوور  

المؤتمر السادس عشر لكلية 

 الطب .
 جامعة بغداد/

 كلية الطب /

 قاعة الكلية الكبرى

09 – 22  

 /88 /0287  
 حوور 

Workshop 
Curriculum 
development 

 

 /جامعة بغداد

 /كلية الطب

وحدة التعليم  قاعة
 الطبي .

/33/1039   مشاركة 30

العالمي  المؤتمرالعلمي

مدينة الطب دائرة السنوي  ل

)حققنا  1039 التعليمية لعام

الريادية وتوجهنا نحو 

 .خدمات البعد الرابع (

 دائرة مدينة الطب /

قاعة الشهيد الدكتور  
درب الموسوي 

 للمؤتمرات العلمية.

 

82 – 84 

 /80  /0287 

 

 ورحو 

Workshop 
Standard setting 
in Education 

 /جامعة بغداد

 /كلية الطب

 قاعة وحدة التعليم

 المستمر. الطبي

10/31/1039  حوور  
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

 الحلقة النقاشية الموسومة 

Nanotechnology 
in the detection of 
infectious disease 

 /جامعة بغداد

 /كلية الطب

وحدة األمراض 
 األنتقالية السريرية

 حوور  

ةالحلقة النقاشية الموسوم  

 Immune 
Response to 
Leishmaniasis 
and Evasions 

 /جامعة بغداد

 /كلية الطب

وحدة األمراض 
 األنتقالية السريرية

 حوور  

محاضرة ايفاد هدف ظافر 

 الياسين
 /جامعة بغداد

 كلية الطب /

قاعة وحدة التعليم 
 المستمر. الطبي

39/3/1031  حوور  

ل أعتمادية كلية ندوة حو

 الطب

 

 

 جامعة بغداد/

 كلية الطب /

 قاعة الكلية الكبرى

 
37/1/1031  

 
 حوور

المؤتمر العلمي األول 

 للدراسات العليا

 جامعة بغداد/

 كلية الطب /

 قاعة الكلية الكبرى
11/1/1031  حوور  

ر محاضرة عن كيفية أختيا

المجلة الصحيحة لنشر 

 البحوش

 /جامعة بغداد

 / كلية الطب

قاعة وحدة التعليم 
 المستمر

34 /1 /1031  حوور  
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 & Seminarsالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية                                     
Conferences & Workshops 

 عنوان المؤتمر
Conf. Tit. 

 الجهة والمكان
Place 

 التاريخ
Date 

مشاركه ) بحث او ورقة 
 عمل (

 بدون مشاركة )حضور(

 دورة 

How to Submit to 
Scopus Journals 

 /جامعة بغداد

 كلية الطب/

وحدة الموقع 
 األلكتروني.

10 /4 /1031  حوور  

دورة في شبكة ال 

Research Gate   

للتواصل العلمي األكاديمي 

 والبحثي

 /جامعة بغداد

مركز التطوير والتعليم 
 مستمر ال

 

30  /5  /1031  حوور  
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 ثامنا" : البحوش المنشورة

 أسم المجلة المجلد العدد الصفحات السنة
منفرد أو 

 مشترك

 

 عنوان البحث

 

   -جامعة بغداد 50 2 280-285 0282
 مجلة كلية الطب

 منفرد
 هدى صاحب

 الروازق

Acute Bacterial 
Meningitis Among 
Children under Five 
years of Age in 
Baghdad. 

1122 21-12 البحوث  الجزء الثاني 
الصحية 
 والطبية

وقائع المؤتمر 
العلمي الثاني 
عشر هيئة 
يالتعليم التقن  

 مشترك
 محمد الفحام
 هدى صاحب
رياض عبد 

 الرحيم

Swine Flue A Virus 
Subtype (H1N1) 
Infection in Iraqi. 

   -جامعة بغداد 45 2 19-11 1121
 مجلة كلية الطب

 مشترك
 هدى صاحب
 د.علي كمال
رياض عبد 

 الرحيم

Bacterial Isolates in 
Blood culture of 
children with 
Septicemia. 

1121 139-152 عدد خاص  
الجزء األول( )

بحوث علوم 
األحياء 

المجهرية 

.1121والبيئة  

المؤتمر 
 العلمي األول
لقسم علوم 

 الحياة
 لية العلومك

 جامعة بغداد

 1121آذار  
 

 المجلة العراقية
 للعلوم

 

 مشترك
 هدى صاحب

 د.محمد الفحام
د.محجوب 

 النداوي

Rotavirus Infection 
in Infants and 
Young Children 
with Acute 
Gastroenteritis 
in Baghdad. 

1121 8-24 هيئة التعليم  14 2 
 التقني

 مجلة التقني
 البحوث الصحية

الطبيةو  

 مشترك
 هدى صاحب
 علي كمال

رياض عبد 
 الرحيم

The Frequency of 
Urinary Tract 
Infection According 
to the Age and Sex 
in Some of Iraqi 
Children. 

1123 85-11 المجلة الطبية  41 1 
 العراقية

 

 مشترك
 هدى صاحب
 علي كمال

عاصفة علي 
 حسين

Etiology and 

Antibiotic 

Sensitivity for Otitis 

Media in A Central 

Pediatric Teaching 

Hospital. 

 

 الطبية المجلة 62 2 211-215 1129
 العراقية

 مشترك
 صاحب هدى.م

 المحمد عبد
 أبراهيم لؤي.د

 الراوي فرحان
 عبد رياض

Screening for 

Hepatitis 

(HBs Ag) and 
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 Hepatitis C الرحيم

(HCV Ab) Among 

Dialysis 

Children. 

 

2017 2211-

2215 

ة البحوث الحالي 4 3
 في علم األحياء

الدقيقة 
والتكنولوجيا 

 الحيوية

 مشترك
 صاحب هدى.م

 المحمد عبد
 عبد رياض

 الرحيم
 أبراهيم لؤي.د

 الراوي فرحان

Human 
Cytomegalovirus 
Immunoglobulin G 
(IgG) and 
Immunoglobulin M 
(IgM) Seropositivity 
among Pregnant 
Women in Baghdad 
City and Their 
Relations to the 
Abortion Factors. 

 

مجلة كلية طب  23 1 53-58 1122
 الكندي

 منفرد
هدى صاحب 
 عبد المحمد
 الروازق

Seroprevalence of 
Immunoglobulin G 
(IgG) and 
Immunoglobulin M 
(IgM) and Risk 
Factors of 
Toxoplasmosis for 
A sample of 
Pregnant Women 
in Baghdad. 
 


