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الشهادات الحاصل عليها -6  
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 4/7/1062 كلية الطب / جامعة الموصل الفسلجة الطبية دكتوراه 

 األلقاب العلمي -1
  

 تاريخ الحصول عميه المقب العممي ت
61/4/1003 مدرس مساعد 6  

4/7/10062 مدرس 2  
 
 
 

 

 

 



 

 

 
البحوث المنشورة -2  

 التاريخ جهة النشر الباحثين عنوان البحث ت

 على طبلة االذن ثقب موقع اثرت 6

 السمع

 

 علياء فاروق العمري

 فضيلة شهوان الدوسكي
 مجلة تكريت للعلوم الصيدالنية

2012 Volume: 8 

Issue: 2 Pages: 256-

263 

1  

 على طبلة االذن ثقب حجم ثرتا

 السمع

 لعمريعلياء فاروق ا
 فضيلة شهوان الدوسكي

 مجلة تكريت للعلوم  الصيدالنية

2013 Volume: 9 

Issue: 1 Pages: 154-

161 

 على اهوناثير الناخ تغيرات 2

الحميد الوضعي الدوار  
 باسل محمد نذير سعيد
 علياء فاروق العمري

Journal of otology 

(scoupus) 

Volume 11, Issue 1, 

March 2016, Pages 

33-37 

 االذن في الديكساميتازون زرق 4

مينير لداء الوسطى  

 باسل محمد مذير سعيد
 علياء فاروق العمري

 محمد الطوالبة

Egyptian journal of 

ENT and allied 

sciences 

(scoupus) 

Volume 17, Issue 2, 

July 2016, Pages 

63-69 

ترتب البحوث حسب تسلسلها الزمني . -مالحظة :  

 
الدراسية التي قام بتدريسها  المواضيع -3  

 الصف و القسم المادة الدراسية ت
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت االذن 6
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت النظز 1
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت التذوق 2
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت الشن 3
رحلة الثانية/كلية الطبالم فسلجت الجهاس العصبي الحسي 4  
الجهاس الالاداريفسلجت 5  المرحلة الثانية/كلية الطب 
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت النىم 6
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت الذاكزة 7
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت التعلن 9
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت العصب 10
لتفسلجت العض 11  المرحلة الثانية/كلية الطب 



 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت الخليت وسىائل الجسن 12
 المرحلة الثانية/كلية الطب فسلجت التنفس 13

 

 

الدورات التي شارك بها -4  

 

 التاريخ الجهة المنظمة عنوان الدورة ت

التدرن برنامج على تدرٌبٌة دورة 6  دائرة صحة نينوى 
1-1-0222  

والطفل األم صحة برنامج دورة 1 0222-0-01 دائرة صحة نينوى   

 (CDD)المزمن االسهال امراض برنامج دورة 2

 (ARIالحادة) التنفسٌة وااللتهابات

 

 دائرة صحة نينوى
11-3-0222  

والطفل األم صحة برنامج دورة 4 0222-3-01 دائرة صحة نينوى   

.والقابالت والطفل األم صحة برنامج دورة 5 ئرة صحة نينوىدا   02-4-0222  

والطفل األم صحة برنامج دورة 6 0222-11-2 وزارة الصحة و دائرة صحة نينوى   

7 
 دورة سالمة اللغة العربٌة

-7/1/0212 كلية االداب/جامعة الموصل

11/1/0212 

 02/10/0212 مركز التعليم المستمر/جامعة نينوى دورة التعلٌم المستمر الخاصة باستمارات التقٌٌم  8

الدورة التدرٌبٌة االلكترونٌة الموسومة الٌة  9
التوزٌع االلكترونً لطلبة المستوى االول على 

 المقررات الدراسٌة 

 كلية الهندسة /جامعة الموصل
2/2/0202 

تدرٌب لالدورة التدرٌبٌة االلكترونٌة الموسومة ا 10

 وبعض البرامج المساعدة Meetعلى برنامج ال 
 معة الموصلكلية الهندسة /جا

2/2/0202 

استخدام     الدورة التدرٌبٌة االلكترونٌة الموسومة 11
 النماذج الجراء االختبارات االلكترونٌة 

 10/2/0202 كلية الهندسة /جامعة الموصل

كٌفٌة استخدام  الدورة التدرٌبٌة االلكترونٌة 12

Rubric in Google classroom 
 كلية الهندسة /جامعة الموصل

12/2/0202 

13 
بعنوان دورة المخاطر الكٌمٌائٌة الدورة التدرٌبٌة 
 فً مكان العمل 

المنظمة الكندية للتدريبوالتطويربالتعاون مع المؤسسة 
 11/3/0202 الكيميائية حول العالم 

علوم     الدورة التدرٌبٌة االلكترونٌة الموسومة 14
الباٌولوجٌا و اسالٌب التحلٌل االحصائً للبحوث 

 ة العلمٌ

 كلية النور الجامعة
11-13/3/0202 

بعنوان توظٌف منصة ادمودو الدورة التدرٌبٌة  15
 الجراء االمتحانات االلكترونٌة عن بعد

 04/3/0202 كلية علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة الموصل

 13/12/0202-11 مركز التعليم المستمر /جامعة نينوى دورة سالمة اللغة العربٌة الغراض الترفٌع  16

 

براءة اختراع  -5  

 تاريخ منح البراءة عنوان االختراع ت

6   
 

 

الكتب العلمية المؤلفة أو المترجمة   -6  



 تاريخ النشر اسم الكتاب ت

6   
 

 

 

 

 

الحلقات الدراسية المشارك بها  ) في الدورات المقامة( -7  

 تاريخ المشاركة عنوان الحمقة ت

 26/2/2018 التمريض في الجامعة االمريكيةندوة التعليم العالي في  6
 6/3/2019 ورشة عمل بعنوان انواع المواد الكيمياوية المختلفة و كيفية التعامل معها وتجنب مخاطرىا 2

 3/4/2019 ورشة عمل من اجل االرتقاء في كتابة البحوث العلمية ونشرىا 3

 لوم نحو تحقيق اىداف التعليمتكامل الع المؤتمر الدولي الثالث بعنوان ورشة عمل في 4
(perspective at physicochemical therapy of hepatocellular 

carcinoma) 

11/4/2019 

 8/9/2019 لكلية طب الموصل عن التعليم االلكترونيورشة عمل  5

 10/2019 ورشة عمل لكلية طب نينوى عن التعليم االلكتروني 6

 12/12/2019 مورشة عمل في فرع االدوية والسمو  7

محاضرة الكترونية )توجيهات واجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق الستكمال  8
 المتطلبات واعتماد التعليم االلكتروني كبديل مساعد (

4/4/2020 

 4/4/2020 االختبارات االلكترونية في صف ال كوكلتطوير  ورشة عمل مشروع 9

 9/4/2020 االلكترونية بعنوان ادوات وبرامج تصميم المحتوى الرقميالورشة التدريبية  10

بين المعطيات  -1010استراتيجية خطة قبول الطلبة للعام الدراسي المعنونة  ورشة العمل عبر االنترنيت 11
 free conference callباستخدام  1016الحالية والمستجدات المستقبلية 

11/4/2020 

 12/4/2020 االلكترونية االولى بعنوان المخدرات الرقمية نترنيتورشة العمل عبر اال 12

 12/4/2020 االلكترونية  الموسومة رصانة التعليم و كفاءة المخرجاتورشة العمل  13

 14/4/2020 المعقمات المستخدمة للوقاية من فايروس كوروناوكيفية التعامل معها ورشة العمل عبر االنترنيت المعنونة 14

تعليمات نظام المقررات الدراسيو اخر التعليمات الوزارية التي تخص التعليم  محاضرة االلكترونية بعنوانال 15
 االلكتروني

15/4/2020 

 Google calendar 15/4/2020عن برنامج  المحاضرة االلكترونية 16

 Googleصة انشاء وادارة الصف االلكتروني باستخدام من ورشة العمل االلكترونية  الموسومة 17

classroom 
15/4/2020 

 Moodle system 18/4/2020 المحاضرة االلكترونية بعنوان 18

 Mendeley 17/4/2020 تنظيم وادارةالمراجع العلمية باستخدام برنامج ورشة العمل االلكترونية  الموسومة 19

 Googleلكترونية باستخدام اعداد االستبيانات و االختبارات اال ورشة العمل االلكترونية  الموسومة 20

form 

18/4/2020 

 19/4/2020 كورونا بين ازمة االحتواء و التعليم  ورشة العمل االلكترونية  الموسومة 21

 19/4/2020 كيفية التعامل مع جائحة فتيروس كورونا باساليب الوقاية العلمية الصحيحة المحاضرة االلكترونية بعنوان 22

 G-suit 20/4/2020ادارة الصف االفتراضي في منصة التعليم االلكتروني  ونية  الموسومةورشة العمل االلكتر  23

 21/4/2020 منصة البحوث التطبيقية المحاضرة االلكترونية بعنوان 24



 23/4/2020-22 دور الرياضة في تقوية الجهاز المناعي لمقاومة فايروس كورونا ورشة العمل االلكترونية  الموسومة 25

 23/4/2020 استخدام السحابات االلكترونية في توثيق المحاضرات و القائها الكترونيا المحاضرة االلكترونية بعنوان 26

 G6PD 24/4/2020فقر الدم التحللي  المحاضرة االلكترونية بعنوان 27

 30/4/2020 اقامتها كلية الهندسة الموسومة الترقيات العلمية ياالمسية االولى الت 28

 1/5/2020 لمس الهرم المحاضرة االلكترونية بعنوان 29

 6/5/2020 النشاء  الشهاداتG-suit autocrat اعتماد  ورشة العمل االلكترونية  الموسومة 30

ظهور نظام الحاالت المجعدة اداة تحرير للجينات تعمل على تحويل  ورشة العمل االلكترونية  الموسومة 31
 العالم من حولنا البحوث الطبية واعادة تشكيل

15/5/2020 

 16/5/2020   العلمية االفتراضية السالسل الزمنية في التنبؤورشة العمل  32

 21/5/2020 كورونا فايروس   مرض كيفية الوقاية والسيطرة منورشة العمل االلكترونية    33

مثلة تطبيقية على منصتي بعنوان جدول المواصفات لالمتحان االلكتروني مع اورشة العمل االلكترونية   34
 ادمودو و كوكل فورم   

31/5/2020 

 22/9/2020 االحكام القانونية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  35

 Turnitin 24/9/2020االستالل النصي وبرنامج  36

 2/12/2020 كورونا   النباتات واالعشاب الطبية في ظل جائحةورشة العمل االلكترونية   

 

 

 

 

المؤتمرات و الندوات  العلمية المشارك بها  -8  

 

 عنوان المؤتمر أو الندوة ت
 نوع المشاركة تاريخ المشاركة الجهة المنظمة

ندوة علمٌة حول العقم واطفال  1
 االنابٌب

 كلية الطب /جامعة نينوى
02/1/0211  

 مشارك

نوىكلية الطب /جامعة ني مؤتمر العلمً االول لكلٌة طب نٌنوى 2  12/2/0210  مشارك 
الفسلجة السرٌرٌة بٌن الواقع  3

 والطموح
01/0/0210 كلية الطب /جامعة الموصل  مشارك 

اضاءات عن بعض مفاهٌم الكٌمٌاء  4
لمرضى داء السكر الحٌاتٌة  

 كلية الطب /جامعة الموصل
0/1/0212  

 مشارك

التلوث البٌئً فً مدٌنة الموصل  5
 واثره على الحٌاة

 ية االساس/جامعة الموصلكلية الترب
0212/3/7 

 مشارك

ندوة عن االناس ذوي االحتٌاجات  6
 الخاصة المشاكل والحلول لها

 كلية الطب /جامعة نينوى
1/4/2018 

 مشارك

المستجدات الحدٌثة فً علم الفسلجة  7
 الطبٌة

 كلية الطب /جامعة الموصل
01/2/0212  

 مشارك

مقتطفات من المستجدات الحدٌثة فً  8
م التشرٌحعل  

4/3/0212 كلية الطب /جامعة الموصل  مشارك 

الندوة  الطبٌة فً علوم الجراحة  9
 واالصابات 

 مشارك 1/2/0212 الجامعة االمريكية في دىوك

الندوة العلمٌة الطبٌة المشتركة  10
 والجراحة  الطب فً علوم التاسعة

 مشارك 12/2/0212 الجامعة االمريكية في دىوك

 مشارك 10/11/0212 كلية طب نينوى ة الصحةالجلد مرا 11
 مشارك 11/10/0212 كلية طب نينوى ع الجراحةفرل العلمٌة  ندوة 61
 مشارك 0/1/0212 كلية الطب /جامعة نينوى المؤتمر الرابع لكلٌة طب نٌنوى  62
 مشارك 11/1/0212 دائرة صحة نينوى وكلية طب نينوى ندوة الجراحة الناظورٌة  63



ؤتمر العلمً الدولً الثالث لكلٌتا الم 64
 التربٌة االساسٌة 

 كليةالتربية االساس/جامعة الموصل و دىوك
12-11/2/0212 

 مشارك

ندوة فرع الفسلجة )فسلجة الٌوم  65
 .....طب المستقبل(

 كلية الطب /جامعة الموصل
01/2/0212 

 مشارك

ندوة قسم الكٌمٌاء )التعمال مع  66
 ٌفٌة معالجتها(المواد الكٌمٌائٌة و ك

 مشارك 2/2/0212 قسم الكيمياء /كلية العلوم/جامعة الموصل

ندوة فرع طب االطفال )االمساك عند  67
 االطفال(

 مشارك 17/10/0212 كلية الطب /جامعة نينوى

 مشارك 01/1/0202 كلية الطب /جامعة دىوك مؤتمر الجدٌد فً طب االطفال 68
ولً المؤتمر العلمً االفتراضً الد 10

 االول الذي عقد عبر برنامج الزوم
 جامعة القادسية

00-01/2/0202 
 مشارك

مؤتمر طبً بعنوان فاٌروس كورونا  16
 وتاثٌره عى الصحة و المجتمع

 كلية الطب /جامعة كركوك
02/2/0202 

 مشارك

الندوة العلمٌة االلكترونٌة بعنوان  11
توجهات التكنلوجٌا بعد فاٌروس 

 كورونا

 /جامعة ديالى كلية العلوم
11/3/0202 

 مشارك

الندوة العلمٌة االلكترونٌة بعنوان  12
الطائرات المسٌرةو دورها ٌالتصدي 

 لوباء كورونا

 ديالىكلية العلوم /جامعة 
10/3/0202 

 مشارك

الندوة االفتراضٌة الموسومة دور  13
المؤشر االداء البٌئً فً تطبٌق 

 SDGاهداف التنمٌة المستدامة 

/الكلية التقنية  البيئة والتلوث  قسم ىندسة
 12/3/0202 كركوك

 مشارك

الندوة العلمٌة االلكترونٌة بعنوان  14
بابل حضارة اصٌلة فً تراث 

 االنسانٌة 

 كلية التربية للبنات /الجامعة العراقية
12/3/0202 

 مشارك

الندوة العلمٌة االلكترونٌة بعنوان  15
ماذا تعرف عن الجٌل الخامس 

 لالنترنٌت

 ديالىكلية العلوم /جامعة 
14/3/0202 

 مشارك

المؤتمر الدولً المتعدد التخصصات  16
بعنوان التنمٌة المستدامة و التخطٌط 

 الذكً 

العراق  –الجامعة التقنية الشمالية /الموصل 
 12/4/0202-02 مع جامعة برادفورد /المملكة المتحدة

 مشارك

الندوة العلمٌة االفتراضٌة الثالثة  17
جائحة كورونا والمستجدات  حول

 حول طرق الوقاٌة والعالج 

 كلية الطب /جامعة الموصل
04/2/0202 

 مشارك

الندوة العلمٌة االفتراضٌة بعنوان  18
 الكٌمٌاء الخضراء واعادة التدوٌر

 مشارك 2/11/0202 قسم الكيمياء/كلية العلوم /جامعة الموصل 

 

 

 

كتدريسي  عملول ضافةإلباالمهام الوظيفية التي كلف بها  -66  

 العمل المكمف به ت
 الفترة الزمنية

 إلى من

 مسؤلة شعبة الفسمجة 1
 الى حد االن 2019

 مقرر فرع الفسمجة الطبية 2

 الى حد االن 2018

 تدريسي في فرع الفسمجة 3
 الى حد االن 2004

 

 



 

 

 

 

اللجان والتكليفات -61  

 

 التاريخ المجنة ت

 2017-2016 في كلية الطب /الموقع البديل  المشتركة يةعضو اللجنة االمتحان 6

 2019-2018 عضو اللجنة العلمية في فرع الفسلجة 1

 2019-2018 عضو اللجنة ضمان نوع االسئلة في فرع الفسلجة  2

 2019-2018 ضو لجنة تحديث المناىج في فرع الفسلجةع 3

 2019-2018 عضو لجنة الدليل االرشادي محور البحث العلمي 5

 2019-2018 عضو اللجنة االجتماعية في المؤتمر الرابع لطب نينوى 6

 2019-2018 عضو لجنة مسؤولية االشراف التربوي  7

 2020-2019 عضو لجنة المرشدين العلميين للطلبة المقبولين الجدد 8

 2020-2019 لطب نينوى الخامسعضو اللجنة االجتماعية في المؤتمر  9

 2020-2019 المتحانية الفرعية الساندة عضو الجنة ا 10

 2021-2020 عضو اللجنة الفرعية لمحاور انجاز التقرير السنوي لدراسة الذات الخاص باالعتمادية الدولية لكليات الطب  11

 11/11/2020 عضو لجنة اخالقيات البحوث العلمية 12

 18/11/2020 مدمجعضو اللجنة العلمية المسؤولة عن متابعة تطبيق التعليم ال 13

عضو اللجنة الفرعية لمحاور انجاز التقرير السنوي لدراسة الذات الخاص باالعتمادية الدولية لكليات الطب  14
 محور البرنامج التعليمي

28/12/2020 

 13/1/2021 عضو لجنة المناىج في وحدة تطوير التعليم الطبي  15

 

 

 

 

 



 

التكريم والشكر والتقدير  -62  

تكريمجهة ال ت  رقم األمر اإلداري التاريخ السبب 

8/3/8998 اجلهود املتميزة دائرة صحة نينوى 6 8/3/8998يف   644   

 1378 7/7/8998 تثمني جهود دائرة صحة نينوى 2

81/8998/ تثمني جهود دائرة صحة نينوى 3 12 8996 

46/4/8998 اجلهود املتميزة دائرة صحة نينوى 4 46/4/8998يف  8448   

ائرة صحة نينوىد 5 89/6/8999 اجلهود املتميزة   4987 
9/4/8999 اجلهود املتميزة دائرة صحة نينوى 6  3799  

9/81/4111 اجلهود املتميزة دائرة صحة نينوى 7  9169 
84/84/4111 احلصول على املرتبة االوىل وزارة الصحة 8  88479 
81/9/4119 اجلهود املتميزة كلية الطب 9  4891 
الطب كلية 10  21 2/1/2014  اجلهود املتميزة 
 897ق د / 88/6/4184 اجلهود املتميزة جامعة نينوى 11
 311ق د / 49/9/4184 اجلهود املتميزة جامعة نينوى 12
49/9/4188 اجلهود املتميزة كلية الطب 13  9948 
49/9/4189 اجلهود املتميزة كلية الطب 14  851 ط ن    
تميزةاجلهود امل جامعة نينوى 15  46/7/4189  9/81/4471  
و البحث العلمي وزارةالتعليم العايل 16  4/9/4141يف  4/418م و  6/5/2020 اجلهود املتميزة 
 9/10/1154 20/5/2020 اجلهود املتميزة جامعة نينوى 17
 48/9/4141يف  414ط ن  21/5/2020 اجلهود املتميزة كلية الطب 18
ةاجلهود املتميز  جامعة نينوى 19  49/7/4141  9/81/8614  

88/8/4141 اجلهود املتميزة وزارةالتعليم العايل و البحث العلمي 20 81/8/4141يف  4/938م و    

88/8/4141 اجلهود املتميزة وزارةالتعليم العايل و البحث العلمي 21 9/8/4141يف  4/934م و    

 

 

 

الخ  ......ايطلبة دراسات علنشاطات أخرى : تصاميم , إشراف ) برامجيات, مشاريع ,  -63   

 

 التاريخ الجهة المستفيدة نوع النشاط ت
 24/11/2016 كلية الطب/جامعة الموصل عضو لجنة مناقشة طالبة ماجستير في فرع الفسلجة الطبية 6

 

 

 

 
 



  :مالحظات أخرى -64
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإليفاد و اإلعارة خارج القطر -60  
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 الفترة الزمنية مدة اإلعارة السبب الدولة ت



 
 
 


