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التعلتتتتيج الجتتتتامعي حاصتتتتل علتتتت لتتتتهادة رال كتتتتالوريوح ستتتتي الطتتتتب والجراحتتتتة العامتتتتة
)M.B.Ch.Bد للعام  1998من كلية الطب/جامعة النهرين ومن الطل ة االوائل ومعدل ر82د.
زميتتل المجلتتس العراالتتي لالختااصتتا الط يتتة و تتكل عتتام والباصتتل علتت المرت تتة االولتت ستتي
ال ورد العراالي رF.I.B.M.Sد.
زميل كلية الجراحين االمريكية  2016رF.A.C.Sد.
رئتتتيس ستتترا العتتترا ل رنتتتام دعتتتج البيتتتاة ستتتي االصتتتاوا المتحدمتتتة والتتتتاو لكليتتتة الجتتتراحين
االمريكية رATLSد الجراحة.
اطروحتتة  phDلستتنة " 2005التحيتتيج الستتريري للمر تت التتذين يعتتانو متتن الرحتتة اال نتتي ع تتر
المنثح ة"
التخاص الجراحة العامة.2005 .
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الملخص الوظيفي
➢ تااااريل التعياااي االول ساااي الملتكااافيا ال كومياااة  ,1998/9/27مقااايي ساااي ملتكااافة الكا مياااة
التعليمي/بغداد.
➢  2000/9/30 – 1998/9/27العماااال لماااادة لاااانتي كمقاااايي دورظ سااااي ملتكاااافة الكا ميااااة
التعليمي سي مختلف الفروع الطبية والجرا ية كجزء م التدريب الداخلي.
➢

جز مقعد علة جامعة النهري كونه م الخريجي االوائل وبمعدل (.)82

➢ تضم البرنامج التدريبي والتدريلي لل صول علة كهادة البورد العراقي خمس لنوا
 فيييي نهايييية السييينة االوليي اجتاااز االمت ااا االلالااي للعلااوي االلالااية ومباااد الجرا ااةالعامة وكا االول علة الدسعة.
 فييي نهاييية السيينة ال ال يية قاادي اطرو ااة تلااتوسي جاازء ماا كاارط الاادخول سااي االمت اااالنهااائي بعنااوا قالتقياايي اللااريرظ للمرضااة الااني يعااانو م ا قر ااة اال نااي عكاار الم قبااةق
والتي واسق عليها لجنة الف ص سي .2003/6/1
 فييي نهاييية السيينة الخامسيية اجتاااز االمت ااا الكااامل النهااائي و صاال علااة درجااة قزمياالقالمجلاااس العراقاااي لالختصاصاااا الطبياااة ساااي الجرا اااة العاماااة ساااي  2005/12/7وكاااا
تلللله قاالولق علة خريجي البورد.

•  2005/12/7ماانح لقااب قاخصااائيق سااي الجرا ااة العامااة وسقااا للكتاااب الماارقي بالعاادد
 5961بتاااريل  2005/12/7ماا المجلااس العراقااي لالختصاصااا الطبيااة ,وتااي تعيينااه
كجاارام متخصااص سااي قلااي الجرا ااة العامااة سااي ملتكاافة الكا ميااة التعليمااي ,و ااو
ملتمر بالخدمة سي الملتكفة ل د اال .
•  2007/3/30ماااانح لقااااب قم اضاااارق سااااي قلااااي الجرا ااااة العامااااة سااااي جامعااااة
النهري /كليااااة الطااااب وسقااااا للكتاااااب الماااارقي بالعاااادد  7323/1/3سااااي 2006/7/30
الصادر م جامعة النهري /كلية الطب.
 -رئيس قلي الجرا ة وكالة سي ملتكفة الكا مية التعليمي .2008-2007

السيرة الذاتية والعلمية لالستاذ الدكتور انيس خليل نايل عواد السعيدي

•  2005/12/7صااال علاااة درجاااة قزميااالق المجلاااس العراقاااي لالختصاصاااا الطبياااة
سااي الجرا ااة العامااة ,وسقااا للكتاااب الماارقي بالعاادد  5961بتاااريل  2005/12/7الصااادر
م المجلس العراقي لالختصاصا الطبية.
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•  2010/11/9ماانح لقااب قالااتان ملاااعدق سااي قلااي الجرا ااة العامااة سااي جامعااة النهري /كليااة
الطب.
•  2011مدرب لطالب المجلس العراقي والعربي سي ملتكفة الكا مية التعليمي.
 مقرر قلي الجرا ة سي كلية طب النهري .2007-2006•  2013/10مكرف لطالب المجلس العراقي سي ملتكفة الكا مية التعليمي.
•  2013عضو اللجنة االلتكارية الوطنية لتن ير البط سي وزارة الص ة العراقية.
•  2015/4/1مكرف علة طلبة البورد العربي سي ملتكفة الكا مية التعليمي.
•  2016/1/20منح لقب جرام التكارظ م وزارة الص ة العراقية.
 عضو جمعية جرا ي المنا ير م بريطانيا الع مة وايرلندا. العضوية رقي  10220572مع عضوية الجمعية االوربية للجرا ة المنا رية. عضو لجنة تقييي المنا ج والتجديد سي كلية طب النهري .2016• 2016/2/7

صل علة درجة التان سي الجرا ة م جامعة النهري .

•  2016/10/1زميل كلية الجرا ي االمريكية (معرف عضو .)3287312
• عضو الجمعية االمريكية لجرا ة الكبد والجهاز الهضمي .2018
• عضو المجلس العلمي الجرا ي سي مدينة االمامي الكا مي (ع) الطبية/بغداد.2015/

• رئاايس ساارع العااراق سااي برنااامج دعااي ال ياااة سااي االصااابا المتقدمااة العااالمي والتااابع الااة كليااة
الجرا ي االمريكية (.)ATLAS

السيرة الذاتية والعلمية لالستاذ الدكتور انيس خليل نايل عواد السعيدي

• ماادرس سااي برنااامج االطلااس العااالمي بعااد ضااور دورة سااي لبنااا (الجامعااة االمريكيااة سااي
بيرو )  2017-3-31الة .2017-4-6
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• عضو االت اد الدولي لجرا ة اللمنة .2017-4-29
• عضو لجنة الترقيا

المركزية لجامعة اب لينا سي بغداد .2018

• عضااااو اللجنااااة المركزيااااة النكاااااء درالااااة زمالااااة جرا ااااة اللاااامنة سااااي الهيئااااة العراقيااااة
الختصاصا الطبية .2018
• ملاالول كااورس تاادريب الماادربي سااي برنااامج دعااي ال ياااة سااي االصااابا المتقدمااة المنعقااد سااي
بغداد 17-16م كهر تموز .2018
• ملاالول المركااز التاادريبي سااي مدينااة االمااامي الكااا مي (ع) الطبيااة سااي بغااداد لزمالااة جرا ااة
اللمنة سي العراق.
• الرئيس البديل لفصل كلية الجرا ي االمريكية سي العراق .2019
• اجااراء اك اار ماا الفااي ماا العمليااا الجرا يااة والنوعيااة مناان عاااي  2000ول ااد اال وضاامنها
عمليااا جرا ااة اللاامنة المتقدمااة وامااراو اللاارطا والغاادد ويير ااا ماا العمليااا النا وريااة
والجرا يااة المختلفاااة .العمليااا اجرياا سااي ملتكااافة الكا ميااة التعليماااي وملتكاافة ال لااايني
التعليمي سي كربالء وملتكفيا اخرى.
• عميد كلية الطب/جامعة النهري .
• رئاايس لجنااة عمااداء كليااا الطااب سااي العااراق ونلاات الااتنادا الااة كتاااب وزارة التعلاايي العااالي
والب ااااع العلمي/دائاااارة الدرالاا اا والتخطاااايط والمتابعة/الدرالااااا والتخطاااايط نظ العاااادد
ي 6346/ /3سي .2019/9/16

• عضاااو الل جناااة الوزارياااة المركزياااة لمعادلاااة الكاااهادا للمجموعاااة الطبياااة ساااي العراق/لجناااة
وزارية سي التعليي العالي .2019
• عضو اللجنة الدولية لمجلة طب بور لعيد سي مصر.
• عضااو اللجنااة الجامعيااة لمتابعااة لااير االمت انااا االلكترونيااة للدرالااا االوليااة والعليااا لااب
االمااار الجاااامعي المااارقي بالعااادد ر.ج 2/2/ساااي  2020/6/8الصاااادر ما ا جامعاااة النهري /قلاااي
كلو الدرالا العليا/كعبة متابعة كلو الطلبة.
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• رئاايس لجنااة عمااداء كليااا الطااب سااي العااراق ونلاات الااتنادا الااة كتاااب وزارة التعلاايي العااالي
والب اااع العلمي/الااادائرة القانونية/قلاااي اللجا /كاااعبة تكاااكيل اللجاااا نظ العااادد ق/ج 380/1/ساااي
.2020/7/1
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الرسائل العلمية والبحوث المنشورة
 .1قالتقياايي اللااريرظ للمرضااة الااني يعااانو ماا قر ااة اال نااي عكاار م قبااةق .اطرو ااة مقدمااة الااة
المجلااس العراقااي لالختصاصااا الطبيااة سااي  2003/6/1كوساااء جزئااي لدرجااة الزمالااة ماا المجلااس
العراقي لالختصاصا الطبية.
 .2قت لياال العواماال التنبليااة لت وياال التئصااال الماارارا بالمن ااار لفااتح التئصااال الماارارةق .نكاار
نا الورقة سي
 المجلة العراقية للعلوي الطبية (.27-20 )3( 6 VOL ,2008 ,)jms البريد االلكتروني .Iraqi_jms_alnahrain@yahoo.com ص ب  14222العراق  -بغداد. كلية الطب. اتف وساكس 5224368-1-964 .3قاصابا

الط ال سي ملتكفة الكا مية التعليميق .نكر

نا الورقة سي

 آل كيندظ كول ميد  ,j 2009سول )1( 5 .ص .90-83 كلية الطب الكندظ – ميدا النهضة. -تيليفاكس .4158063

 البريد االلكتروني .al-kindymedicaljournal@yahoo.com العراق – بغداد. ص ب  47188جادريه. .4ق ااال بعاااد التئصاااال المااارارة بالمن اااار بااازل داخااال الااابط يقلااال ما ا آالي الكتاااف بعاااد العملياااة
الجرا ية؟ق
نا الورقة مقبولة للنكر سي المجلة العراقية للعلوي الطبية (.)JMS
 صندوق بريد  14222العراق/بغداد. -البريد االلكتروني .Iraqi_jms_alnahrain@yahoo.com

السيرة الذاتية والعلمية لالستاذ الدكتور انيس خليل نايل عواد السعيدي

 -اتف .+96441570061
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 .5قدور الجرا ااة وتن ياار الاابط سااي عااالج اللاال سااي الاابط ق مقبااول للنكاار سااي المجلااة الطبيااة العراقيااة
العليا للدرالا العليا.
 ايميل .2000@yahoo.com-

اتف 07903960529

 .6قدور بعااو النباتاااا الطبياااة ساااي عاااالج القر اااة الهضااميةق مقباااول للنكااار ساااي مجلاااة كلياااة الكنااادظ
الطبية.
 كلية طب الكندظ – ميدا النهضة. العراق/بغداد. ص ب  47188جادريه. تلفاكس  4158063اتف 964-1-4157006 .7قسااتح مقاباال طاارق مغلقااة سااي عااالج ماارو النالااور العصعصاايق .اانا الورقااة مقبولااة للنكاار سااي
المجلة العراقية للعلوي الطبية (.)jms
 ايميل .Iraqi_jms_alnahrain@yahoo.com ص ب  14222العراق – بغداد. .8قرسااع الماارارة مبكاارا سااي الااة االلتهاااب مقاباال رسعهااا مت ا خراق اانا الورقااة نكاار سااي مجلااة جامعااة
كربالء سي عاي .2013

 .10قدرالاااة مقارناااة باااي ساااتح وتن يااار الااابط قبااال الصااافاق بالمن اااار للفتا ا المغبناااي ساااي ملتكااافة
الكا مياااة التعليمااايق .قبلا ا للنكااار ساااي مجلاااة الدرالاااا العلياااا العراقياااة للدرالاااا العلياااا ساااي -7-20
 .2015نكر سي المجلد  ,14رقي .2015 ,4
 .11قالاانهج الخااوارزمي لتقياايي المرضااة الااني يعااانو ماا آالي سااي الاابط العلااوظ الماازم ق .نكاار
سي آيار مارس .2016
 .12قطريقاااة جديااادة لت ديا اد نكااااط  -25يدروكلاااي كوليلاااترول -7ألفاااا يدروكلااايالز( )CYP7B1ساااي
انلاااجة النلااااء المصاااابا با ا وراي ال ااادظ ب لاااتخداي تقنياااة ( )ELISAماااع بعاااو التعاااديال  .نكااار ساااي
( .)IJARلبتمبر .2017

السيرة الذاتية والعلمية لالستاذ الدكتور انيس خليل نايل عواد السعيدي

 .9ق هااور لاارطا ال اادظ سااي خزعااا ال اادظ المكتكاافة سااي ملتكاافة ال لااي التعليمااي سااي كااربالءق.
مقبااول للنكاار سااي المجلااة الطبيااة العراقيااة سااي  .2015-2-25نكاار سااي ( )jmsالعراقيااة ,المجلااد (,)13
(.)1
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المؤتمرات التي تم حضورها

• الماالتمر العلمااي االول للجمعيااة العراقيااة كطباااء الكلااة والملااالت البوليااة ,الاانظ عقااد سااي
الفترة م  19الة  21مارس  2002سي بغداد/العراق.
• الماالتمر الطبااي العراقااي اللااادس وال ال ااو للجمعيااة الطبيااة العراقيااة الاانظ عقااد سااي الفتاارة
م  13الة  15سبراير  2001سي بغداد/العراق.
• الماالتمر الطبااي اللااادس لكليااة الطب/جامعااة النهااري  ,والاانظ عقااد سااي الفتاارة م ا  29الااة
 31اكتوبر  2002سي بغداد/العراق.
• ضااور دورة تدريبياااة ساااي الجرا اااة العاماااة سااي الهناااد – اندرابرالاا ا ابولاااو الملتكااافيا
لمدة ال ة الابيع سي كهر (مارس .)2010
• دورة تدريبيااة سااي جامعااة ياتكااو ملتكاافة جياال سااي كوريااا الجنوبيااة  2013/29-17سااي
الجرا ة بالمن ار والجرا ة العامة.
• عضو جمعية الجرا ي بالمن ار م بريطانيا الع مة وايرلندا.
رقي العضوية  10220572مع عضوية اييس.
• ضاااااور المااااالتمر ووركاااااة العمااااال يوروناااااوتس  2015ساااااي توريناااااو ايطالياااااا -12
.2015/11/14
• دورة تدريبية سي ملتكفة تورينو سي ايطاليا الجامعي م .2016/7/15-3

• رئااايس اول كاااورس تااادريبي ساااي برناااامج دعاااي ال يااااة لالصاااابا المتقدماااة ساااي العاااراق
والمنعقد سي اللليمانية سي كهر التالع .2017
• رئااايس كاااورس تااادريبي ساااي برناااامج  ATLSالمقااااي ساااي كلياااة الطب/جامعاااة النهاااري ساااي
الكهر االول م لنة .2018
• رئاايس كااورس تاادريبي سااي برنااامج االطلااس المقاااي سااي ملتكاافة زي ا العاباادي سااي كااربالء
سي الكهر ال الع .2018

السيرة الذاتية والعلمية لالستاذ الدكتور انيس خليل نايل عواد السعيدي

• المكااااركة ساااي مااالتمر الجااارا ي العاااالمي ساااي االرد ساااي كاااهر التالاااع  2017والقااااء
م اضاارة وب ااع عاا اااال الصاادمه والتكااريي باادرع الماالتمر وتم ياال العااراق ب جتماااع
برنامج دعي ال ياة لالصابا المتقدمة.
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••
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
• االكااراف علااة اك اار م ا ( )13طبيااب سااي درالااة البااورد العراقااي والعربااي سااي الجرا ااة
العامة وب منها ب وع التخرج.
• ال صاااول علاااة كتااااب كاااكر وتقااادير ما ا معاااالي وزيااار التعلااايي العاااالي والب اااع العلماااي
االلاااتان الااادكتور قصاااي اللاااهيل بتااااريل  2019-4-22للملاااا مة الفاعلاااة ساااي اللجناااة
الوزارية لتقييي الكهادا الطبية الصادرة م خارج العراق.
• اصاال علااة كااهادة سااي ) (Training In Minimal Access Surgery IRCADماا
جامعة لترالبور  /سرنلا.
• اصاال علااة كااهادة كااورس تااادريبي سااي الااتكمال تصاانيفا وإدارة الاادورا التدريبياااة
للمجاااال والااانظ تاااي بالتعااااو باااي جامعاااة النهاااري والفااارا االولاااط وبواباااة ()Rike
للملتمرا وإدارة المجال .
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المكاااركة سااي ت ااديع التاادريب علااة النلااخة العاكاارة ماا برنااامج االطلااس العااالمي سااي
لا دييغو/كاليفورنيا/امريكا سي الكهر العاكر .2017
المكاااركة سااي ماالتمر اللاامنه العااالمي سااي لنااد و ضااور الااور التدريبيااة سيااه سااي الكااهر
التالع م العاي .2017
المكااااركة اللااانوية ما ا لااانة  2007بمناقكاااا رلاااائل طلباااة الباااورد العراقاااي والعرباااي
وبمعدل  4-3مناقكا لنويا.
المكاااركة سااي مااالتمر جرا ااة اللااامنة العااالمي ساااي دبااي ساااي الكااهر التالاااع ماا العااااي
.2018
المكاااركة سااي ماالتمر طااب ال اااال الطارئااه واالطلااس سااي الدو ااة  2018والقاااء ب ااع
وتكريي بدرع الملتمر.
المكاااركة سااي ماالتمر جمعيااة جرا ااة اللاامنة العراقيااة االول والمنعقااد سااي سناادق باباال سااي
 9-8م كهر انار .2019
المكااااركة ساااي مااالتمر المجلاااس العراقاااي البريطااااني لاللااات مار المنعقاااد ساااي  10-9ما ا
كهر ابريل  2019سي لند .
المكاااركة سااي الكااورس التاادريبي لجرا ااة اللاامنة ( )Ircadسااي لترالاابور سااي سرنلااا
سي  3-1م كهر مايو .2019
المكاااركة سااي كااورس تاادريبي سااي ( )Northumbria University, Newcastleسااي
بريطانياااا للفتااارة ما ا  2019/7/15ولغاياااة  2019/7/22ونلااات لرساااع الملاااتوى العلماااي
للجامعااة ولكليااة الطااب وم اولااة ربطهااا بالجامعااا والكليااا االجنبيااة لت قياا اادف ماا
ا داف البرنامج ال كومي و و التوأمة مع الجامعا الخارجية الرصينة.
المكاااركة سااي ماالتمر جرا ااة اللاامنه العااالمي ) (IFSOسااي مدريااد سااي  5-4ماا الكااهر
التالع م العاي .2019
المكاااااركة سااااي ماااالتمر دائاااارة صاااا ة بغااااداد/الكر اللاااانوظ ال ااااام لاليااااااي -18
.2019/12/19
المكااااركة ساااي المااالتمر الاااوطني االلكتروناااي لجامعاااة الكااار للعلاااوي المنعقاااد بتااااريل
 2020/5/7بخصااااوص (تقياااايي وتقااااويي تجربااااة التعلاااايي االلكترونااااي سااااي الجامعااااا
العراقية).
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ال صااول علااة كتاااب كااكر وتقاادير ماا اللاايد رئاايس جامعااة النهااري االلااتان الاادكتور م مااد
صاااا ب مهااادظ الطاااائي بالكتااااب المااارقي بالعااادد  63س ساااي  2020/5/19ونلااات للجهاااود
المبنولاااة سااااي الااااتكمال منااااا ج المعرسااااة ومتابعااااة الااااتمرار النكااااا ا العلميااااة وإعطاااااء
الم اااا را للطلباااة عبااار ولاااائل االتصاااال االلكترونياااة ساااي اااروف درالاااية صاااعبة نتيجاااة
انتكار سايروس كورونا.
ال صااول علااة كتاااب كااكر وتقاادير ماا اللاايد رئاايس جامعااة النهااري االلااتان الاادكتور م مااد
صاااا ب مهااادظ الطاااائي بالكتااااب المااارقي بالعااادد  79/1س ساااي  2020/7/8ونلااات للجهاااود
المبنولاااة ساااي التصااادظ كنتكاااار ساااايروس كوروناااا ما ا خاااالل العمااال ساااي ملتكااافة مديناااة
االمامي الكا مي (ع) الطبية.
مجموع لنوا الخدمة تة  2020/4/2و ( 22لنة).
الدائرة التي يعمل بها اال عميد كلية الطب/جامعة النهري .
لنوا الخبرة سي مجال التخصص تة  2020/4/1و ( 16لنة).
عاادد كتااب الكااكر والتقاادير ال اصاال عليهااا  28كتاااب بضاامنها تكااكرا وزاريااة وجامعيااة
وم دائرة الص ة باالضاسة الة جها اخرى.
االجازا الطويلة او ترت الخدمة (مع راتب كامل أو جزئي) اليوجد.
التقارير اللنوية جيد جدا.
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