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تاريخ ومحل الوالدة  21 :شباط  ، 2391الموصل .

العنوان البريدي  :بريد الجامعة ص  .ب. ) 22013 ( .
E-mail: m _hajkasim@yahoo.com
الحالة العائلية  :متزوج ولديه ولدان وخمسة بنات وثمانية أحفاد.
الدراسة األولية  :درس االبتدائية والمتوسطة والثانوية في الموصل وأكمل الثانوية سنة .2311

الدراسة الجامعية  :التحق بكلية طب استنبول في السنة الدراسة  . 2311 – 2314أكمل د ارسةة
الطةب وحصةل ىلةه شةةدادة دكتةور فةي الطةب ( ) M.Dالمعادلةةة لشةدادة البكةالوريوس بدرجةة جيةةد

في.2392 / 4 / 10

المناصب التي شغلها بعد التخرج :
مالزم طبيب احتياط للفترة من  2392 / 8 / 2ولغاية

. 2399 / 2 / 2

طبيب مقيم في مستشفه األطفال بالموصل . 2394 – 2399

طبيب أطفال ممارس في مستشفه األطفال بالموصل . 2311 – 2394

محاضر في مدرسة الممرضات  /درس أمراض األطفال . 2398-2394
وكيل مدير مستشفه األطفال في الموصل خالل سنة .2311 - 2312

محاضةةر فةةي مةةادة تةةاريخ العلةةوم ىنةةد العةةرب لطلبةةة الصةةي الثال ة

وال ارب ة فةةي كليةةة طةةب

الموصل للسنوات الدراسية .2311 – 2319 ، 2319 – 2311

مدير مستشفه الحكمة لألطفال بالموصل في . 2318- 2311
طبيب أطفال مستشفه األطفال بالموصل . 2381 – 2318

تقاىةةد ىةةن العمةةل فةةي المستشةةفه بنةةات ىلةةه طلبةةه بتةةاريخ  2388 / 1 / 8ليتفةةرل للبح ة

والتأليي والعمل في العيادة الخاصة .

اللغات التي يتقنها عدا العربية  :التركية  ،اإلنكليزية  ،الكردية .
الجمعيات والهيئات التي ينتسب إليها :

 . 2ىضو نقابة األطبات في العراق  ،منذ . 2392 / 1 / 13

 . 1ىضو الجمعية العالمية لتاريخ الطب – باريس منذ سنة . 2381
 . 9ىضو اتحاد المؤرخين العرب– بغداد .2381 / 22 / 20 ،
 . 4ىضو جمعية تاريخ الطب العراقية  ،منذ . 2383 / 3 / 2
 . 1ىضو جمعية المؤرخين واآلثاريين – الموصل .
 . 9ىضو اتحاد األدبات والكتاب – فرع نينوى .

 . 1ىضو مجلس إدارة مركز دراسات الموصل – جامعة الموصل( سابقاً ) .
 . 8ىضو الجمعية األردنية لتاريخ العلوم .

 . 3ىضو الجمعية اإلسالمية لتاريخ الطب . 1009/2/19

 . 20ىضةةو مؤسةةس ورئةةيس الجمعيةةة الطبيةةة اإلسةةالمية فةةي العةراق (سةةابقاً )- 1009/20/ 29
. 1001/ 9 / 20

 . 22رئيس نقابة األطبات – فرع نينوى( سابقاً ) منذ . 1020 / 1 /23 – 1004/9/22

مساهماته في تاريخ الطب واألوسمة التي حصل عليها :

أول مةةن أرل لتةةاريخ طةةب األطف ةال ىنةةد العةةرب والمسةةلمين فةةي بح ة

قةةدم للجمعيةةة الطبيةةة

العراقية – بغةداد –  2310تحةت ىنةوان(( طةب األطفةال ىنةد العةرب ))  .ومةن ثةم فةي مؤلفةه

(( تاريخ طب األطفال ىند العرب )) الذي طب أول مرة سنة . 2318

أول مةن أرل لتةةاريخ السةةرطان فةةي الطةةب العربةي اإلسةةالمي فةةي بحثةةه (( األورام والسةةرطان

فةةي الطةةب العربةةي اإلسةةالمي ))  . 2381 / 2 / 18ومةةن ثةةم فةةي مؤلفةةه (( األورام والسةةرطان
في الطب العربي اإلسالمي )) . 2381

ُمنح وسام المؤرل العربي في . 2381 / 20 / 1
ُكرم من قبل دائرة صحة نينوى سنة 2332بميدالية تقديرية
ومةةنح شةةدادة تقديريةةة مةةن محاف ةةة نينةةوى
بمناسةةبة يةةوم العلةةم ( ُ ) 2331 / 2 / 28كةةرم ُ

ودائرة صحة نينوى أيضاً بشدادة تقديرية ولقب ( ىالم ) .

كرم من قبل نقابة أطبات العراق بمناسبة يوم الطبيب العراقي . 1002/ 1/ 19

كرم فةي (  ) 1009/21/11مةن قبةل مركةز د ارسةات الموصةل  /جامعةة الموصةل بمناسةبة

احتفال المركز بيوبيله الفضي.

كةةرم بةةدرع اإلبةةداع مةةن قبةةل مركةةز د ارسةةات الموصةةل  /جامعةةة الموصةةل فةةي 1022/4/21

خالل انعقاد ندوة الطب الشةعبي فةي الموصةل مة ثلةة مةن مختلةي فةروع المعرفةة مةن مبةدىي

الموصل .

كةةرم م ة نخبةةة مةةن مثقفةةي وشةةعرات وفنةةانين الموصةةل مةةن قبةةل قائمقاميةةة الموصةةل بةةدرع

اإلبداع ومفتاح مدينة الموصل وشدادة تميز وابداع . 1022 - 1 – 4

كةةرم مةةن قبةةل محةةاف نينةةوى بةةدرع المعرفةةة واإلبةةداع بمناسةةبة معةةرض الكتةةاب الةةدولي األول

في محاف ة نينوى . 1021

كرم في الندوة العلمية السنوية ( يوم المختبر )  1021/ 1/ 1بدرع دائرة صحة نينوى .

مـــؤلــفــاتــه :

أولا -المطبــوعـة :

 . 2كتاب الموجز لما أضافه العرب فةي الطةب والعلةوم المتعلقةة بةه  :مطبعةة اإلرشةاد – بغةداد
.2314

 . 1كتةةاب تةةاريخ طةةب األطفةةال ىنةةد العةةرب  ( ، 2318 :الطبعةةة الثانيةةة ) مزيةةدة ومنقحةةة –
دار تدامةةة – ج ةةدة – المملكةةة العربي ةةة السةةعودية – ( ، 2389الطبع ةةة الثالثةةة ) مرك ةةز إحي ةةات
الت ار العلمي العربي  ،جامعة بغداد . 2383

 . 9تحقيق كتاب تدبير الحباله واألطفال والصبيان وحف صحتدم ومداواة األمراض العارضة

لدم  :ألحمد بةن محمةد بةن يحيةه البلةدي ( الطبعةة األولةه ) و ازرة الثقافةة واإلىةالم العراقيةة –
بغداد  ( ، 2380الطبعة الثانية ) دار الشؤون الثقافية العامة بغداد . 2381

 . 4كتةاب أمةراض الطفةل المعديةةة وتلقيحاتةه  :مطبعةة جامعةة الموصةةل – نشةر مكتبةة بسةةام –
الموصل . 2381

 . 1الطةةب ىنةةد العةةرب والمسةةلمين …… تةةاريخ ومسةةا مات  :الةةدار السةةعودية للنشةةر والتوزي ة
جدة 2381

 . 9كتةةاب األورام والسةةرطان فةةي الطةةب العربةةي اإلسةةالمي  :إصةةدار جمعيةةة مكافحةةة السةةرطان
العراقية – فرع الموصل – مطبعة جامعة الموصل . 2381

 . 1كتاب الطب الوقائي النبوي  :الطبعة األوله :مطبعة جامعة الموصل – نشر مكتبةة بسةام
– الموصل . 2388الطبعة الثانية  :دار النفائس – بيروت . 1002

 . 8تحقيةةق كتةةاب مةةن ال يحضةةر الطبيةةب  :ألبةةي بكةةر محمةةد بةةن زكريةةا الةرازي – دار الشةةؤون
الثقافية العامة – بغداد . 2332

 . 3الطب في الموصل منذ الفتح اإلسالمي وحته نداية الحكم العثماني  ( :فصول في الجزت
الثال

والراب من موسوىة الموصل الحضارية )  ،مطبعة جامعة الموصل 2331

 . 20تحقيق كتاب نصيحة اإلخوان باجتناب الدخان  :تأليي إب ار يم اللقاني – نشر دار الشةرق
اإلسالمي – جدة –  2423ة  2338 /م

 . 22اإلستنسة ةةال (االستنسة ةةال) بة ةةين العلة ةةم والة ةةدين  :نشة ةةر مكتبة ةةة الجية ةةل العربة ةةي  ،الموصة ةةل ،
.2333

 . 21انتقال الطب العربي إله الغرب  ..معابر وتأثير  :دار النفائس  ،بيروت  2333 ،م
 . 29دليل الصائم الطبي في رمضان  :مطبعة الز رات  ،الموصل . 2333 ،
 . 24دىوة للعودة إله السواك  :مطبعة الز رات – الموصل .1000 ،

 . 21وسةةائل اإلسةةالم فةةي الوقايةةة مةةن األم ةراض الجنسةةية والتناسةةلية  :مطبعةةة الز ةرات  ،الموصةةل
. 1000

 . 29ثالثة رسائل في الطب العربي اإلسالمي تضم :

 . 2تدبير الصبيان ألبي بكر الرازي – ترجمة ىن اإلنكليزية .

 . 1مقالة ابن ماسويه في الجنين ( تحقيق ) .

 . 9أرجوزة الحميات المستدركة ىله الرئيس ابن سينا ألبي موسه ارون ابن ىزرون
( تحقيق )  ،بيت الحكمة  ،بغداد .1002

 . 21دليةةل األطبةةات والصةةيادلة العةةاملين فةةي الموصةةل فةةي القةةرن العشةرين ( الجةةزت األول  2302ة
 ) 2380باالشتراك م الدكتور أياد الرمضاني وآخرين – دائرة صحة نينةوى ( التعلةيم المسةتمر )
 (. 1002الجزت الثاني  2302ة  /2330صدر سنة . ) 1001

 .28وس ةةائل اإلس ةةالم ف ةةي الوقاي ةةة م ةةن تلةةةو البيئ ةةة واألمة ةراض المعدي ةةة  /مطبع ةةة االنتصة ةةار –

الموصل . 1002

 .23وسائل اإلسالم في الوقاية من األمراض النفسية  /مطبعة االنتصار – الموصل .1002

 . 10الختةةان ..تاريخةةه ..حكمةةه الشةةرىي  ..كيفيةةة إج ةرات  ،باالشةةتراك م ة الةةدكتور ىبةةد الةةرحمن
ىبد العزيز  /مطبعة االنتصار – الموصل . 1002

 . 12العلةةم والتكنولوجيةةا فةةي اإلسةةالم ( مسةةا مة بكتابةةة فصةةل تةةاريخ طةةب األطفةةال ) – إصةةدار

اليونسكو  .1002باللغة اإلنكليزية .

 – 11مقةةاالت ف ةةي الطةةب وتاريخ ةةه مكتةةب الماج ةةد للطباىةةة  ،الموص ةةل  . 1009طبعةةة ثاني ةةة –

مكتبة الصفا والمروة  ،حلب . 1003

 – 19أىالم ومسا مات  -مكتب الماجد للطباىة  ،الموصل .1009
 – 14حقوق وحرية اإلنسان في اإلسالم  -مطبعة االنتصار  ،الموصل .. 1009

 – 11السلوك الطبي اإلسالمي – مطبعةة الز ةرات  ،الموصةل  . 1004طبعةة ثانيةة  ،نشةر النةدوة
العالمية للشباب اإلسالمي _ المنطقة الشرقية  /السعودية . 1001

 – 19د ارسةةات فةةي الت ة ار العربةةي اإلسةةالمي _ طبعةةة محةةدودة باالستنسةةال – الموصةةل 1001

.طبعة ثانية – مكتبة الصفا والمروة – حلب . 1003

 – 11كبةةار السةةن مةةالدم ومةةا ىلةةيدم – طبعةةة محةةدودة باالستنسةةال – الموصةةل . 1001وطبعةةة
ثانية  ،مكتبة الصفا والمروة – حلب . 1003

 - 18العناية بصحة الطفل وتربيته -مطبعة الموصل – الموصل . 1001

 –13الحالل والحرام في الممارسة المدنية للطب – إصدار نقابة األطبات – فرع نينوى . 1001

 – 90تةةأثير التلفزيةةون الكومبيةةوتر الدةةاتي المحمةةول األلعةةاب اإللكترونيةةة فةةي الكبةةار والصةةغار –
طبعة محدودة الموصل  . 1009طبعة ثانية مكتبة الصفا والمروة – حلب . 1003

 – 92تاريخ الطب في الموصل ىبر العصور – مطبعة الز رات الحديثة – الموصل 1001
 – 91الرياضة في اإلسالم والطب العربي – مكتبة الصفا والمروة  ،حلب . 1003

 –99األطبات والصيادلة المو وبون الموصليون في القرن العشرين  ،إصدار نقابة األطبات – فرع

نينوى  ،طب مطبعة الدار البيضات – الموصل . 1020 ،

 -94كتةةاب تقةةويم األدويةةة أو المةةنجح فةةي التةةداوي مةةن األم ةراض والشةةكاوي ( تحقيةةق )  ،الجةةزت

األول  /إصةةدار وطب ة المجم ة العلمةةي الع ارقةةي . 1020 ،الجةةزت الثةةاني  :إصةةدار وطب ة المجم ة
العلمي العراقي سنة.1022
 – 91طرائي وأحدا

لبعض أطبات الموصل  ،إصدار مركز دراسات الموصل  /جامعة

الموصل – دار إبن األثير للطباىة والنشر 1022. ،

 – 99األطبات العراقيون خريجو كليات الطب في إسطنبول  ،مطبعة اإلنتصار – الموصل ،
. 1021

 – 91الوقاية من األمراض النفسية وىالجدا في الطب العربي اإلسالمي  /جامعة الموصل -

دار إبن األثير للطباىة والنشر . 1029 ،
ثانيا – المؤلفات غير المطبوعة :

- 2االستكشافات الطبية للدكتور ىبد الحكيم حكمت ( ترجمة وتحقيق ىن اللغة التركية العثمانية

).

 .1قراتات في مخطوطات طبية .
 .9إضاتات طبية إسالمية.

 .4التعليم الطبي ووسائله في الحضارة العربية اإلسالمية .
 .1مقاالت في الطب وتاريخه – . 1

 .9الطب في مدرسة اإلسكندرية وتأثير ىله الطب العربي .
 .1األمراض النسائية والوالدة في الطب العربي واإلسالمي .
 .8الز راوي جراح العرب األكبر.

عدد المؤتمرات والندوات التي اشترك فيها وألقى فيها أبحاث 211:

عدد األبحاث والمقالت المنشورة باللغة العربية واإلنكليزية في تاريخ الطب والعلوم 281:

عدد المقالت الطبية المنشورة في الصحف والمجالت العامة 290:

عدد األبحاث الطبية الحديثة المنشورة باللغة اإلنكليزية 20 :

