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 (CV)الديرة الذاتية                                                             
 عمي مهدي صالح الدوري د.:   مــاالس              

 
 معمهمات عامة اوال :

 :هانــشـعـال.1 
  كمية الطبـ  االنبارالعسل : جامعة 

  :استاذ مساعد :الدرجة العمسية  االمراض والطب العدلي/أمراض الدمالتخرص  

 :كمية الطب/ جامعة االنبار / الرمادي العنوان البريدي 
 :3973090970/ 88816011070    نقال 

 يالبريد االكترون  :aldooriiq@gmail.com 

 معمهمات شخرية  :.6
 عراقيةدية : ـالجش                            ديالى/العراقهالدة : ــمكان ال   
                   0792-30-30  خ الهالدة :ــتاري   
                                    4عدد األطفال :                                   متزوج الحالة االجتساعية :  

 لسؤهالت العمسية :اثانيا : 
 تاريخ الحرهل عميها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1708-81-10 العراق بررة البكالهريهس
 1707-18-81 العراق بغداد الساجدتير 

 6888-81-17 العراق بغداد هالدكتهرا
 
 
 
 

  ان رسالة الساجدتيرعشه: 

 دراسة العهامل التي تزيد تركيز العامل الثامن في الراسب البارد                 
 هعشهان أطروحة الدكتهرا :  

 

الدم الحاد لدى دراسة بعض األنزيسات والعشاصر الشبيمة في مرض ابيزاض 
 األطفال في العراق



2 

 

 ة : الخبرات الهعيفيثالثا : 

 مكان العسل الهعيفة
 الفترة الزمشية

 السهام الرئيدية
 إلى من

االمراض  رئيس فرع
  والظب العدلي

 المــــــراضا رئاســــــة فــــــرع 6812 6888 جامعة االتبار-كمية الظب
 والظب العدلي

فــرع االمــراض  مقـرر
 والظب العدلي

فــــــرع االمــــــراض مقــــــرر  6888 1771 جامعة االتبار-الظب كمية
 والظب العدلي

 الخبرات التعميسية واالهتسامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالهريهس(الدراسات االولية في . تدريس السهاد1

 التخرص الفرل/الدشة اسم السادة
  ولحد االن -1708 االمراض الشغري والعسميمادة 

  ولحد االن -6888 مادة امراض الدم
 : في  الدراسات العميا . تدريس السهاد6

 التخرص             الفرل اسم السادة
   مادة االمراض الشغري والعسمي

   مادة امراض الدم
  .تقييم البحهث: 8

 18عدد  تقييم بحث لغهي      
 2عدد  دبمهممشاقذة رسالة 

 16تقهيم بحهث لغرض الشذر عدد 
 
 ات البحثية : . االهتسام4
 امراض الدم   
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 عشاوين البحهث السشذهرة.   2
 عشهان البحث                                         التدمدل
 التقييم الغذائي ألطفال السدارس االبتدائية في محافغة االنبار 1

    في محافغة االنبار  Aدراسة ندبة فرائل الدم التابعة لفريمة الدم 6

 لدى متبرعي الدم في محافغة االنبار CوB اسة ندبة اإلصابة بفيروس در  8

دراسة ندبة إنزيم االدنهسين دياميشيز في مرل الدم والخاليا المسفاوية لسرضى حسى  4
     مالظا في محافغة االنبار

 فقر الم نتيجة نقص الحديد: استعسال ناعهر السعدة واألمعاء  والفحص الشديجي 2

 لدم الحسراء ذات الشهاة: كعالمة مبكرة لمكذف عن االختشاق الهالديكريات ا 1
 
 

 :: عزهية المجان 1
 عمى مدتهى القدم عمى مدتهى الكمية الهزارةعمى مدتهى 

عزه مجمس خبراء الباثهلهجي 
 في العراق

 عزه المجشة العمسية لألعتسادية      Domain7 لجشة رئيس

 : شارك فيها التي : الدورات8
 تاريخ انعقادها مكان الدورة م الدورةاس

 6816 كمية الظب شريحة الدم
  


