السيرة الذاتية

االسم واللقب :احمد حقي اسماعيل ابراهيم الحلي
تاريخ الوالدة0791/0/01 :
مسقط الراس :حلة /بابل /عراق
الجنسية :عراقي
الحالة الزوجية :متزوج
العنوان :فرع الصيدلة السريرية /كلية الصيدلة /جامعة كربالء .كربالء /العراق
البريد االلكترونيahmedhaqihilly@gmail.com :
عنوان االقامة :حي الضباط  /حله  /بابل م 131/ز 33/د10/

المراحل التعليمية:







مدرسة مهدي البصير االبتدائية ،بابل ()0791-0791
متوسطة الثورة للبنين ،بابل ()0797-0791
اعدادية الحلة للبنين ،بابل ()0770-0797
كلية الطب  /جامعة النهرين ،بغداد  /الكاظمية ( )0779-0771الشهادة
الممنوحة بكالوريوس طب وجراحة عامة
كلية الطب  /جامعة النهرين ،بغداد  /الكاظمية ( )1111-1111الشهادة
الممنوحة :ماجستير في الفارماكولوجي والتداوي ،عنوان الرسالة( :دراسة
الفعالية المضادة للتشنج في بعض النباتات الطبية) ،التقدير :جيد
كلية الطب  /جامعة النهرين ،بغداد  /الكاظمية ( )1119-1113الشهادة
الممنوحة :دكتوراه في الفارماكولوجي والتداوي ،عنوان االطروحة:
( دراسة تاثير بعض النباتات الطبية في شفاء القرحة الهضمية (دراسة
تجريبية سريرية)) ،التقدير :جيد

السيرة المهنية:
 طبيب مقيم دوري في مستشفى الكاظمية التعليمي ومستشفى ابن البيطار
لجراحة القلب ،بغداد العراق ( )1111-0777وحسب الجدول التالي:
القسم

فترة االقامة

االطفال

0777/1/ 0 – 0777/3/0

الطوارئ

0777/9/0 - 0777/1/0

الجلدية

0777/9/0 - 0777/9/0

مستشفى ابن البيطار لجراحة القلب

0777/01/0 - 0777/9/0

االطفال

1111/0/0 – 0777/01/0

الجراحة العصبية

1111/1/ 0 – 1111/0/0

الجراحة البولية

1111/3/0 – 1111/1/0

انف واذن وحنجرة

1111/1/0 – 1111/3/0

النسائية والتوليد

1111/9/0 – 1111/1/0

 طبيب فني في قسم الفارماكولوجي والتداوي ،كلية الطب /جامعة النهرين
()1113-1111
 مدرس مساعد في قسم الفارماكولوجي والتداوي ،كلية الطب  /جامعة
النهرين ()1119-1113
 مدرس في قسم الفارماكولوجي والتداوي ،كلية الطب  /جامعة النهرين
( ) 1103 -1119
 مقرر فرع الفارماكولوجي والتداوي ،كلية الطب  /جامعة النهرين
( ) 1100 -1117
 مسجل كلية الطب  /جامعة النهرين ()1103 – 1101
 مدرس في فرع األدوية والسموم ،كلية الصيدلة  /جامعة كربالء ()- 1103
 رئيس فرع الصيدلة السريرية ،كلية الصيدلة /جامعة كربالء (– 1102
)1109
 معاون العميد للشؤون العلمية ،كلية الصيدلة /جامعة كربالء ()- 1102

فعاليات التدريس
 الفارماكولوجي والتداوي لطلبة الصف الثالث في كلية الطب  /جامعة
النهرين.
 األدوية والسموم لطلبة كلية الصيدلة  /جامعة كربالء.
 االدوية لطلبة كلية التمريض  /جامعة كربالء
 الصيدلة السريرية لطلبة كلية الصيدلة  /جامعة كربالء.
 المصطلحات الطبية لطلبة كلية الصيدلة  /جامعة كربالء.
 مهارات االتصال لطلبة كلية الصيدلة  /جامعة كربالء.
 االخالقيات الطبية لطلبة كلية الصيدلة  /جامعة كربالء.
 الفارماكولوجي والتداوي لطلبة الدراسات العليا في فرع الفارماكولوجي /
كلية الطب  /جامعة النهرين.
 اإلشراف على بحوث الدراسات العليا  /ماجستير في فرع الفارماكولوجي/
كلية الطب  /جامعة النهرين.

مواضيع االهتمام
 الفارماكولوجي الجزيئي
 علم السموم المتقدم
 التداوي باالعشاب

اللغات األجنبية
 اللغة االنكليزية .التحدث بطالقة حيث ان اللغة االنكليزية هي لغة الدراسة
والتدريس .حاصل على شهادة الكفاءة في اللغة االنكليزية من كلية اللغات
جامعة بغداد في عام .1111

الهوايات
 المطالعة
 السفر
 برامج الكومبيوتر
 تعلم اللغة الفرنسية

البحوث المنشورة














معالجة القرحة الهضمية باستعمال النباتات الطبية ()1101
الطريقة المفتوحة مقابل الطريقة المغلقة في عالج مرض الناسور ()0202
هل يقلل وضع المصراف داخل البطن من الم الكتف عقب عملية رفع كيس
المرارة بالناظور؟ ()1100
غسل المثانة بعقار مايثومايسين سي لمنع عودة سرطان المثانة ( مقارنة
بروتوكول قصير مع بروتوكول طويل المدى) ()1100
تأثير عقار أن-اسيتيل سيستين على سرعة التآم الجروح عند مرضى
الحروق ()1100
دور بعض النباتات الطبية في معالجة الربو القصبي المزمن ()1100
دراسة الفعالية المسكنة لأللم في المستخلص المائي للنعناع في الفئران
()1100
الفاعلية المضادة للتعصيد لكل من الزنجبيل والزعتر وفول الصويا ()1100
هل تمتلك كبريتات المغنيسيوم وحمض الخل والمبروباميت والفلوكستين
فاعلية مضادة للتعصيد ؟ ()1101
تأثير لبان الذكر  ,عرق السوس  ،الحبة السوداء  ،و البابونج على الربو
القصبي المزمن ()1101
التأثير الواقي الكلوي للعاقول في األرانب ()1101
دراسة تحليلية مقارنة لمسكنات األلم بعد العملية الجراحية ()1102
التأثير المسكن لنبات ورد الساعة البابونج والدارسين في الفئران ()1101

الحكام
 األستاذ الدكتور يحيى يحيى زكي فريد  ،قسم الكيمياء والكيمياء
الحياتية كلية الطب  /جامعة النهرين
بكالوريوس صيدلة جامعة بغداد ()0790
دكتوراة في الكيمياء السريرية كلية الطب  /جامعة كالسكو
المملكة المتحدة ()0793
ص.ب 01111:
عنوان السكن :حي العدل  /بغداد م 117/ز 39/د31 /
تلفون2219217 :
موبايل00964-1-7705-353845 :
البريد اإللكترونيyahya-Farid2000@yahoo.com :

 األستاذ الدكتور أكرم عبود جعفر ،قسم التشريح  ،كلية الطب /
جامعة النهرين
بكالوريوس طب وجراحة عامة كلية الطب  /جامعة بغداد
()0793
ماجستير في التشريح و األنسجة واألجنة كلية الطب  /جامعة
النهرين ()0773
دكتوراه في التشريح األنسجة واألجنة كلية الطب  /جامعة
النهرين ()0779
ص.ب 01111 :
عنوان السكن  :حي الجهاد  /بغداد م 999/ز 2/د1/
تلفون 2211919 :
موبايل 00964-1-7901-308789 :
البريد االلكتروني akramjfr@uruklink.net :

