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 اىسٍشه اىزاحٍو
 

 

 

 

   أ.ً.د.أسماُ عبٍذ جاسٌ اىعٍساًي    :   :       ـٌ ـــــــــاالســ

  7912 : حاسٌخ اىٍَـالد 

  ٍخضًج اىحاىت اىضًجٍت :

 5   ذد األًالد  :ــعـــ

 ٍسيٌ  :   اىذٌـــــــــــانت

 االٍشاض  اىنسٍجً  عيٌ:           ضــاىخـخـص

 حذسٌسً/ اخخصاصطبٍب  :      و ــــــاىٌظٍف

    اسخار ٍساعذ   اىذسجت اىعيٍَت :

              ميٍت اىطب / جاٍعت االنباس :   عنٌاُ اىعَو

 اىعَو   :         ىاحف

 01905250220:        اىياحف اىنقاه

  arkanjas@yahoo.com : نخشًنًاإلىاىبشٌذ 
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 . : اىَلىالث اىعيٍَت أًالا  

 التارٌخ الكــلٍــــت  الجامعت  الدرجت العلمٍت 

ذبؽالورووس

ذ

 1996 الطب االنبار

 2004 الطب االردنوةالعلوم والتكنلوجوا ذاالخًصاصذالعالي

ذ(هالدكًورااليوردذ)

ذ

 2004 اجمللس الطيب االردني  اجمللس الطيب االردني

   ذأخرى

 

ا : اىخذسج اىٌظٍفً    . ثانٍا

 

ا : اىخذسٌس اىجاٍعً .   ثاىثا

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهد / الكلٍت(  الجهت ث

 واىل حد االن 1996 االنبار   كلوة الطب 1

2    

3    

 

 الى -ترة مه الف الجهت الىظٍفت ث

 1111-1116  االوبار داثرة صحت   مقٍم دوري 1

 2222 -1111 كلٍت الطب / جامعت االوبار  معٍد 2

 2224-2222 اىَلسس اىجاٍعًعبذهللا ٍسخشفى اىَيل  دراست البىرد  3

 الى حد االن 2225 كلٍت الطب / جامعت االوبار تدرٌسً 4
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ا : اىَقشساث اىذساسٍت اىخى قَج بخذسٌسيا.   سابعا

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 واىل حد االن 2005 للمرحلة الثالثة  االمراض والطب والعدلي المراضا 1

 واىل حد االن 2005  االمراض للمرحلة الرابعة واطب العدلياالمراض  2

 واىل حد االن 2005 الطب العدلي للمرحلة الرابعة االمراض والطب العدلي 3

4    

5    

6    

7    

 

ا:    :اىخً أششف عيٍيا (اىشسائو  ،االطاسٌح  )خاٍسا

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1 Association between EBV and Burkett's lymphoma (a 

molecular case control study) 
االحواء  

 اجملهرية

2014 

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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ا:    .اىخً شاسك فٍيااىعيٍَت ًاىنذًاث اىَلحَشاث سادسا

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 باحث كلوة طب/تكريت 2009 جامعة تكريت الطب كلوةمؤمتر  1

ذاجملؿوعةذ 2 ذلؽؾقات ذاالول ذالطيب املؤمتر

ذذلطيقة/االنيارا

 مشارك  كلوة الطب/جامعة االنبار 2011

لعؾمذذالػرعذالعربيذألكادميقةذالدولقةمؤمترذا 3

ذاالمراض

 مشارك حبضور كلوة الطب/اربول 2012

 مشارك حبضور فندق الرويال / عمان 2013ذلألكادميقةذالدولقةذلعؾمذاالمراضذ55املؤمترذ 4

5 Multidisciplinary 

oncology course, Iraq 

series   

 مشارك  السلومانوة/  مستشفى فاروق 2015

كلوة طب -املؤمتر الطالبي االول 6

 الفلوجة

 مشارك حبضور مستشفى الفلوجة التعلومي 2018

 مشارك حبضور االنباركلوة الطب / جامعة  2017 ندوة مكافحة السمنة 7

 مشارك حبضور كلوة الطب/جامعة االنبار 2018 ندوة عن االنفلونزا الوبائوة 8

 

 .ذاالخرىذابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذد 

ذخارجذالؽؾقةذخلذالؽؾقةدا

  مقرر فرع االمراض

  ارشاد الطلبة

  

  

ذ

ذ

ذ

ذ
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 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحملذأدمذاليحث ت

1 Breast Cancer in Western Iraq, 

Clinicopathological Single Institution 

Study, 

ABCR, Vol.5 No.2, April 2016 >

6/abcr.2016.5200910.423 DOI: 

 

2016 

5 Incidence of cancer in Fallujah above 10 

years age with over view of common 

cancers in 2011 

, Vol.4 No.9, September 2012 >Health .

10.4236/health.2012.49092 DOI: 2012 

3 Histopathological study of ovarian 

Neoplasm in Western Iraq, 

Iraqi Medical Journal 2011 

Vol.57(1), ISSN0304-4564. 
2011 

4 Frequency of intestinal metaplasia in 

dyspeptic patients in Northern Iraq 
Anbar medical Journal, Vol.8, 

No.1, August2010, 

ISSN:2070-8882. 

2010 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

  عضو حترير جملة االنبار الطبوة.  -1

  عضو نقابة االطباء العراقوة.  -2

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

 2012 رئوس جامعة االنبار كتاب شكر  1

 2013 املساعد العلمي  لرئس اجلامعة  كتاب شكر  2

 2015-2009 عمود كلوة الطب شكر  كتب 4 3

4    

5    

 

 

http://www.scirp.org/Journal/Home.aspx?JournalID=1478
http://www.scirp.org/Journal/Home.aspx?JournalID=1478
http://www.scirp.org/Journal/Home.aspx?IssueID=7840#65606
http://dx.doi.org/10.4236/abcr.2016.52009
http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?IssueID=2143#23049
http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?JournalID=65
http://dx.doi.org/10.4236/health.2012.49092
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 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 العربٍت  -1

   االوكلٍزٌت -2

             

 

 


