
 إسماعيل بسام  السيرة الذاتية للدكتور
 

 : بسام اسماعيل جاسم سليمان الزهيري االسم

 / الموصل 1970-3-1: المواليد

 متزوج 

 : عراقية  الجنسية

 

من كلية طب الموصل عام   .M.B.Ch.B: بكالوريوس طب وجراحة عامة الشهادة

1993 

 الجامعة المستنصرية 1999: دبلوم عالي بالطب الباطني شهادات اخرى

: زميل المجلس العربي لالختصاصات الطبية)دكتوراه/بورد عربي( في  شهادة أعلى 

 /دمشق  2000الطب الباطني عام 

ممارسة عالج / 2004 منذ عام  MDالدم  وأمراض األورام: طب التخصص الدقيق

الى اليوم/شهادات تخصص دقيق في طب االورام   2008الخبيثة منذ  االورام الصلبه

 ESMOو الجمعية االوربية لالورام   MRCP UKمن الكليات الملكيه البريطانية 

 2018عام 

  

 

 2010تدريسي في كلية طب نينوى )مدرس( بالطب الباطني منذ : الوظيفة الحالية

 

 : الوظائف السابقة 

 1995-1993مستشفيات الموصل اقامه دوريه في  .1

 2000-1995اقامه قدمى دراسات عليا في م.ابن سينا الموصل  .2

 2001-2000طبيب اختصاص باطنية في م.بيجي العام  .3

 2005-2001طبيب اختصاص باطنيه في م.السالم .4

 2008-2005طبيب اختصاص باطنية وامراض الدم في م.ابن سينا  .5

-2008م.االورام بالموصل طبيب اختصاص باطنية وعالج االورام في  .6

2018 

 

 التخصص الدقيق:

- 2005العمل في معالجة امراض الدم الحميدة والخبيثة الربع سنوات )  -

 ( بعد سنة تدريب على معالجة امراض الدم في م.ابن سينا بالموصل2008

سنوات( قمت بمعالجة العديد من مرضى  4خالل عملي بقسم امراض الدم ) -

 الخبيثة والحميدة امراض الدم 

  6بعد تدريب  medical oncologistالعمل في معالجة االورام الخبيثة  -

 20٢٠ ولحد   2008اشهر في م االورام والطب النووي منذ 

 خالل عملي في مستشفى االورام خالل العشر سنوات :   -



 قمت بمعالجة االف من المرضى   -

ج العراق في تخصص  وحضرت العديد من مؤتمرات ودورات تدريبة خار  -

 طب االورام 

والمشاركة بمؤتمرات ببغداد للتحضير للدراسات العليا في تخصص طب   -

  2010االورام 

 وايضا بندوات مناقشة الدالئل االرشادية   -

خارج العراق    advisory boardsوايضا المشاركه بالعديد من مؤتمرات  -

 وغيرها كحضور ومحاضر في مؤتمرات داخل العراق 

شاركت بالعديد من اللجان المشكلة من دائرة صحة نينوى ومن محافظة   -

 نينوى لتطوير خدمات االورام 

 2018لحد  2013عملت مقررا للجنه التخصصية لالورام منذ  -

 عملت كرئيس لقسم االورام بالموصل بعد تحرير الموصل لعدة اشهر  -

 الورام والطب الباطني تدريب المقيمين وتعليم المقيمين االقدمين على طب ا  -

كانت خدمتي للمستشفى ومرضى االورام مشهودة  2011و  2010وفي عامي  -

حيث انه كنا اثنين فقط نعمل باالورام وقد وصل عدد المراجعين في اليوم الواحد الى 

 مريض بحيث نبقى ساعتين او اكثر بعد الدوام الرسمي   140

ك التعليم كلية طب نينوى  انتقلت من مالك الصحة الى مال  2010في عام  -

وقمت ولحد االن بتدريس وتدريب طالب كلية الطب بمواد االورام وامراض الدم  

والى االن كطبيب اختصاص لمعالجة  2010وتم تنسيبي لمستشفى االورام منذ 

 االورام

  

 

 :  الفعاليات العملية

 المشاركة بالعديد من المؤتمرات العلمية بداخل العراق -

 المشاركة بالعديد من المؤتمرات العلمية خارج العراق  -

 إلقاء العديد من المحاضرات بالمؤتمرات العلمية حول السرطان  -

 تدريس طالب كلية الصيدلة واألسنان  -

 تدريس طلبة الدراسات العليا  -

 كلية طب الموصل -المشاركة في مناقشة طالب الماجستير -

  

 

ومن ضمنها كتاب شكر وزراي  لى العديد من كتب الشكر : حاصل عكتب الشكر

 وكتب شكر من كلية الصيدلة ودائرة صحة نينوى.  في م.بيجي العام 2001عام 

 

حاليا   ثاني مسجلوبحث  بحث منشور بمستوعبات سكوبس البحوث: مشارك في 

 port a cath مهيئ للنشر عن

 



 

 alzuhairybassam@yahoo.com: ايميل

 ssam.jasim@uoninevah.edu.iqba 

 :  موبايل

           07740853205 
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