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الخبرة في العمل
1999-1997
التدرَب (موظف طبٍ)  ،المدَنة الطبَة  ،بغداد  ،العراق.
مستشفً ذو  300سرَر .وهو مركز تدرَب للطالب الجامعََن وطالب الدراسات العلَا.
عملت فٍ هذه الفترة فٍ فروع مختلفة من الطب علً النحو التالٍ:

 .1ثالثة أشهر فٍ الطب العام فٍ مستشفً بغداد التعلَمٍ.
 .2ثالثة أشهر فٍ الجراحة العامة فٍ مستشفً بغداد التعلَمٍ.
 .3ثالثة أشهر فٍ أمراض النساء والتولَد فٍ مستشفً بغداد التعلَمٍ.
 .4ثالثة أشهر فٍ طب األطفال فٍ مستشفً المنصور التعلَمٍ.
 .5السنة الثانَة أعمل فٍ فروع مختلفة من الطب والجراحة مثل األمراض العصبَة  ،الطب النفسٍ  ،األمراض الجلدَة ،
غسَل الكلً ووحدة زرع الكلً  ،مستشفً الجهاز الهضمٍ  ،وحدة أمراض القلب وطب الروماتَزم .ثم لمدة أربعة أشهر
أعمل فٍ جراحة العظام  ،األنف والحنجرة  ،طب العَون  ،وجراحة األعصاب .آخر شهرَن أعمل فٍ وحدة الطوارئ.

2000-1999
لقد بدأت عملٍ فٍ كلَة الطب  ،جامعة بغداد  ،كمتظاهرة فٍ قسم علم وظائف األعضاء  ،وفٍ الوقت نفسه كنت أستعد
لنَل درجة الماجستَر.

2002-2000
التحقت بدراسة الماجستَر بعد أن اجتازت امتحان المسابقة  ،فٍ السنة األولً من الدراسة التٍ درستها فٍ علم وظائف
األعضاء والكَمَاء الحَوَة والصَدلة واإلحصاء وعلوم الكمبَوتر  ،وفٍ الوقت نفسه كنت ال أزال أعمل كمتظاهر فٍ
مختبر علم وظائف األعضاء.
فٍ السنة الثانَة انضممت إلً مركز العقم الطبٍ ومركز زرع الجنَن الذٌ عملت فَه كباحث وعَادة خارجَة تحت
إشراف األستاذ منطر البردانشٍ .أنهَت دراستٍ فٍ عنوان (تأثَر فرط بروالكتَن الدم علً نمو الجرَبات وتركَز
استرادَول فٍ الدورة المحفزة) فٍ نهاَة عام  ، 2002ثم التحقت بكلَة الطب  ،قسم علم وظائف األعضاء.

2004-2002
أعمل فٍ كلَة الطب  ،قسم علم وظائف األعضاء كمحاضر مساعد  ،وخالل هذه الفترة كنت مسؤوالً عن التدرَس فٍ
المختبر وأعطٍ دروسًا فٍ علم وظائف األعضاء التناسلَة  ،وفٍ الوقت نفسه استمر فٍ العمل بدوام جزئٍ فٍ العَادة
الخارجَة للعقم.

2007-2004

أبدأ دراستٍ للدكتوراه  ،مرة أخري فٍ السنة األولً التٍ درست فَها مساقاتٍ فٍ علم وظائف األعضاء  ،الصَدلة ،
الكَمَاء الحَوَة  ،اإلحصاء وعلوم الكمبَوتر.
السنة الثانَة والثالثة كنت أقوم بإعداد رسالتٍ (الدور الفسَولوجٍ لإلنهبَن فٍ عالج مرضً المبَض متعدد الكَسات
العقَمَن).
خالل هذه الفترة أتابع المرضً فٍ مركز العقم فٍ مستشفً بغداد التعلَمٍ .بعد ذلك التحقت بقسم الفَزَولوجَا بكلَة
الطب.

2014-2007

عملت محاضرا لطالب الطب فٍ المرحلة الجامعَة فٍ قسم علم وظائف األعضاء فٍ كلَة الطب  /جامعة بغداد ،
باإلضافة إلً التدرَس فٍ المعمل  ،وإلقاء محاضرات للفَزَاء الطبَة العلَا والكَمَاء الحَوَة  ،علم وظائف األعضاء ،
أمراض النساء وطب الروماتَزم.
اإلشراف علً بحث بعنوان (تأثَر الخلل فٍ الغدة الدرقَة علً الهَموجلوبَن  A1cفٍ مرضً المبَض المتعدد الكَسات
أثناء التجارب التحرَضَة المبَضَة) لطالب درجة الماجستَر.

2018-2015
بصفتٍ أستاذاً مساعداً  ،ألقَت محاضرات لطالب الطب فٍ المرحلة الجامعَة فٍ قسم علم وظائف األعضاء فٍ كلَة
الطب  /جامعة بغداد  ،باإلضافة إلً التدرَس فٍ المعمل  ،وإلقاء محاضرات لطالب الدراسات العلَا واإلشراف علً
العدَد من دراسات الماجستَر والدكتوراه.
األشنطة::

• قمت بعمل ارتباط سرَرٌ فٍ مركز العقم فٍ مستشفً توام (التابع لجامعة جونز هوبكنز) فٍ دولة اإلمارات العربَة
المتحدة  /العَن .لمدة شهرَن (.)2009
• التدرَب كتثبَت سرَرٌ لمدة شهرَن فٍ ملحق فٍ مركز العقم من مستشفً ( Tawamاالنتساب مع جونز هوبكنز) فٍ
دولة اإلمارات العربَة المتحدة  /العَن (.)2011

• دورة تﺪرَﺒُة حامﺾ الﺤﻤﺾ الﻨىوٌ مﻦ األمعاء الﺒﺸﺮَة فٍ الﻤعهﺪ العالٍ ألبﺤاث الﺠﻨُﻦ والعالج العقلٍ  ،بغﺪاد ،
العﺮاق (.)2012
• اإلشراف علً رسالة الماجستَر (تأثَر الخلل فٍ الغدة الدرقَة علً الهَموجلوبَن  1ج فٍ مرضً المبَض المتعدد
الكَسات أثناء تجربة تحرَض اإلباضة) .2013
• اإلشراف علً رسالة الماجستَر (تقََم الحمض النووٌ للخلَة الخالَة من السوائل الجَلَة وجودة الجنَن فٍ متالزمة
المبَض البولٍ الكَسٍ) 2017
• اإلشراف علً رسالة الماجستَر (التغَرات الفَزَولوجَة خالل عالج حمام ماء  CO2للقدم السكرٌ).
• اإلشراف علً رسالة الدكتوراه (الحمض النووٌ الحر لخلَة البالزما األمومَة كمؤشر بَولوجٍ للحمل ومضاعفات
الجنَن) 2018
• اإلشراف علً أطروحة الدكتوراه (التقََم الفسَولوجٍ للبطَن األَمن لدي مرضً ارتفاع ضغط الدم الجهازٌ عن
طرَق التصوَر بالساللة ومعدل اإلجهاد) عام .2018
المؤتمرات:
 .1المؤتمر العلمٍ العاشر للجمعَة العراقَة ألطباء األشعة .بغداد -العراق .2000 ،
 .2المؤتمر العلمٍ الثانٍ للمركز العراقٍ ألمراض القلب بغداد  ،العراق .2001 ،
 .3المؤتمر العلمٍ األول للجمعَة العراقَة ألخصائٍَ أمراض الكلً والمسالك البولَة .بغداد  -العراق .2002 ،
 .4مؤتمر المركز التخصصٍ ألمراض الغدد الصم ومرض السكرٌ .بغداد -العراق .2005 ،
 .5المؤتمر العلمٍ الرابع عشر لكلَة الطب بجامعة بغداد بغداد  -العراق .2010 ،
 .6المجتمع األوروبٍ من مؤتمر أمراض الكلً.CzekRepublic / Prague.2011.
 .7الجمعَة الطبَة العراقَة الدولَة السابعة .الشارقة .2012 ،
 .8المؤتمر العلمٍ الخامس عشر لكلَة الطب بجامعة بغداد بغداد  -العراق .2012 ،
 .9داء السكرٌ واضطرابات الغدد الصماء .كلَة الطب والعلوم الصحَة  ،اإلمارات العربَة المتحدة 16 .مارس .2013
 .10المؤتمر العلمٍ الثامن  ،جامعة النهرَن  ،ماَو .2013
 .11مؤتمر الكندٌ الطبٍ  ،أكتوبر .2013
 .12مؤتمر المدَنة الطبَة  ،دَسمبر .2013
 .13المؤتمر العلمٍ الحادٌ عشر  ،جامعة النهرَن  ،ماَو .2017
 .14المؤتمر العلمٍ لكلَة الطب بجامعة بغداد بغداد  -العراق 2017 ،
 .15المشاركة فٍ مؤتمر كلَة النهرَن الطبَة  / 2017عرض الملصق
 .16المشاركة فٍ المؤتمر الطبٍ الدولٍ الثالث فٍ كربالء  / 2018عرض شفوٌ.
 .17المشاركة فٍ ورش التعلَم الطبٍ  2015و  2016و  2017و .2018
 .18تنظَم ورش العمل فٍ العقم  2017و .2018

 .19المشاركة فٍ مؤتمرات كلَة الطب بجامعة بغداد عام .2018
 .20مشاركة المؤتمر السرَرٌ السادس فٍ دولة اإلمارات العربَة المتحدة ORAL / 2018
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.009647901858215
 .3د .نجَب حسن م.ب.ك.ب ، .دكتوراه .أستاذ علم وظائف األعضاء  ،كلَة الطب  ،جامعة بغداد  ،جوال:
.009647802163619
البرَد اإللكترونٍ.dr_najeebalmously@yahoo.com :
 -5د .زَد عبدالمجَد المدفعٍ.ب.ك.ب.د .أستاذ علم وظائف األعضاء  ،كلَة الطب  ،جامعة بغداد.
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مع مرض السكرٌ  ،حمض الفولَك  ،وطرَقة غسَل الكلً .مراجعة الكلً .المجلد .2011 ،e11 .3

 .6تقََم تخطَط صدي القلب من ضعف البطَن األَسر االنبساطٍ فٍ مرض نقص تروَة القلب .مجلة كلَة الطب  /بغداد.
المجلد  .53ال .2011 .4 .4

 .7تقدَر معدل الترشَح الكبَبٍ قبل وبعد الجراحة لعالج البدانة :مشكلة كبَرة الحجمREA-EDTA congress.Prague .
.(Poster Presentation) 2011

 .8تأثَر  inhibinعلً استجابة المبَض فٍ مرضً المبَض متعدد الكَسات .مجلة كلَة الطب  /بغداد .مجلة كلَة الطب /
بغداد.Volume 54 .no 1. 2012 .

 .9تأثَر العمر علً عدد الجرَبات وسُمك بطانة الرحم  ،خالل الدورات الطبَعَة والمحفزة لدي مرضً العقم .مجلة
الكوفة الطبَة.
 .10تقدَر  GFRفٍ ما قبل الجراحة السمنة قبل وبعد الجراحة السمنة :حجم واحد ال َناسب الجمَع،IntürolNephrol .
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 .12تأثَر الخلل فٍ الغدة الدرقَة علً الهَموغلوبَن  A1cفٍ مرضً المبَض المتعدد الكَس أثناء التجارب التحرَضَة
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