
 

 

  

 انضٛشح انزاتٛخ 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 جــامـعـة الـمـثـنـى

 كلــية الطــب

 الوعلىهبد الشخصٍخ

جبصى حضٍ ػًبسِ الصى : ا  
١٩٦١انتٕنذ :   

يجبٔس يضتشفٗ انشفبء ثصشِ/انًؼمم/ انؼُٕاٌ :   
٠٧٨٠١٠٣٤٧٧٤انًٕثبٚم :   

  hassan@mu.edu.iq-Jassim :االنكتشَٔٙانجشٚذ 

 

١٩٨٥جبهعخ الجصره/ كلٍخ الطت ثكبلىرٌىش طت وجراحخ عبهخ/  

١٩٩٦)ثىرد( الهٍئخ العراقٍخ لالختصبصبد الطجٍخ هركس الجصرح لجراحخ العظبم والكسىر دكتىراح  

٢٠٠٩الصحو طجٍت استشبري جراحخ العظبم والكسىر/ وزارح   

وزارح التعلٍن العبلً/ جبهعخ الوثنى  ٢٠١٧استبر هسبعذ   

 الشهبداد وااللقبة العلوٍخ

mailto:Jassim-hassan@mu.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االدارٌخ الخجراد العلوٍخ والوهبم  

 الجحىث العلوٍخ

٢٠٠٩حبئز ػهٗ شٓبدِ يٍ جبيؼخ نضتش/ اَكهتشاػبو  يذسةاختصبص  غجٛت  

٢٠٠٩تذسٚت ػهٗ تجذٚم انًفبصم/ اَكهتشا   

  ٢٠١٧ٔيٕٛتُز ثبلٔتثجٛتٓب صٕٚضشا/جشاحخ انفمشاد 

٢٠٠٧جشاحخ انؼظبو ٔانكضٕس نحذ ػبو كهٛخ غت انجصشح نطهجخ انذساصبد انؼهٛب/ دثهٕو اصتبر يًتحٍ فٙ   

٢٠١٠نحٍٛ َمم خذيبتٙ نهتؼهٛى ٔيذٚش شؼجخ انكضٕس فٙ يضتشفٗ انضًبٔح  سئٛش لضى انجشاحّ  

١٩٩٧ يذٚش يضتشفٗ انضًبٔح )صذاو صبثمب(  

٢٠١٨يٍ االٔل انٗ انخبيش سئٛش انهجبٌ انؼهًّٛ نهًؤتًشاد دائشح صحخ انًثُٗ   

٢٠١٨نحذ ػبو لضى انجشاحّ/ كهٛخ غت انًثُٗ سئٛش   

فٙ كهٛخ انطت ػعٕ نجبٌ انتشلّٛ انفشػّٛ  

/ انًثُٗ يًثم انٓٛئخ انؼشالٛخ نالختصبصبد انطجٛخ  

َمبثخ أغجبء انؼشاق/ فشع انًثُٗايٍٛ صش   

ػهٗ جشاحخ انؼظبو ٔانكضٕس ٔانفمشاد انًبَٛب ٔفشَضب ْٕٔنُذاتذسٚت   

 انضٕٚضشّٚ نجشاحخ انؼظبو AOػعٕ جًؼٛخ 

 

 

فٙ يجهخ انجصشح انجشاحٛخ انًجهذ انتبصغ انؼذد يُشٕس  .ثحث حٕل كضش انهمًخ انٕحشٛخ نهًشفك ػُذ االغفبل١  

(٥٩-٥٦)٢٠٠٣االٔل/  

انًجهذ انثبَٙ ٢٠٠٩/ثتش انطشف انؼهٕ٘ نضشغبٌ إَٚك انًتكشس يُشٕس فٙ يجهخ انجصشح انجشاحٛخ   

١٦/٢٠١٠انمبدصٛخ انؼذدانؼبششانًجهذ ثحث حٕل يشض األكٛبس انًبئٛخ فٙ انفخز يُشٕس فٙ يجهخ   

١٩٩٦ثحث تخشج انٓٛئخ انؼشالٛخ نالختصبصبد انطجٛخ/إصبثبد االػصبة انًحٛطٛخ انًصبحجخ نكضٕس انؼظبو انطٕٚهخ   

٢٠١٥(/٢١حزٚشاٌ)يُشٕس فٙ يجهخ انجصشح انجشاحٛخ كضش ػظى انفخز نذٖ االغفبل   

٢/٢٠١٧انًجهذ انشاثغ انؼذد ثًجهش انًثُٗ انطجّٛ ثحث حٕل األجضبو انغشٚجخ غٛش انًُظٕسح ثبألشؼخ فٙ األغشاف يُشٕس   

جشاحٙ انكضٕس فٙ جبيؼخ انجصشحيهمٗ فٙ يؤتًش دائشح صحخ انًثُٗ انطجٙ انثبَٙ يغ ثحث حٕل انًشٚط يتؼذد االصبثبد    

نًؤتًش  ثحث حٕل انشاحخ تُخش انؼظبو  life pharm ٢٠١٧/االٚطبنّٛ ثبَطبنٛب   

٢٠٢٢يؤتًش ششكخ الٚف فبسيب فٙ لجشص اَمٕصٛب ظًٍ ثحث حٕل تشِٕ اثٓبو انمذو   

ٔػالجٓب نششكخ يحبظشِ حٕل صٕفبٌ انًفبصم  Acino ُٗانضٕٚضشٚخ ثبنًث 


