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المعادلةةة لشةدادة البكةالوريوس بدرجةة جيةةد (  M.D)الطةب وحصةل ىلةه شةةدادة دكتةور فةي الطةب 
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ليتفةةرل للبحةة   2388/  1/  8تقاىةةد ىةةن العمةةل فةةي المستشةةفه بنةةات ىلةةه طلبةةه بتةةاريخ  

 .والتأليي والعمل في العيادة الخاصة 
 . التركية ، اإلنكليزية ، الكردية : ات التي يتقنها عدا العربية اللغ

 :الجمعيات والهيئات التي ينتسب إليها 
 . 2392/  1/  13ىضو نقابة األطبات في العراق ، منذ  . 2
 . 2381باريس منذ سنة  –ىضو الجمعية العالمية لتاريخ الطب  . 1
 .2381/  22/  20بغداد ،  –ىضو اتحاد المؤرخين العرب . 9
 . 2383/  3/  2ىضو جمعية تاريخ الطب العراقية ، منذ  . 4
 .الموصل  –ىضو جمعية المؤرخين واآلثاريين  . 1
 .فرع نينوى  –ىضو اتحاد األدبات والكتاب  . 9
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 ( .سابقًا ) جامعة الموصل –ىضو مجلس إدارة مركز دراسات الموصل  . 1
 .ىضو الجمعية األردنية لتاريخ العلوم  . 8
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20  /9 /1001 . 
 . 1020/  1/ 23 – 22/9/1004منذ  (سابقًا ) فرع نينوى –رئيس نقابة األطبات   . 22

 :مساهماته في تاريخ الطب واألوسمة التي حصل عليها 
ال ىنةةد العةةرب والمسةةلمين فةةي بحةة  قةةدم للجمعيةةة الطبيةةة أول مةةن أرل لتةةاريخ طةةب األطفةة 

 ومةن ثةم فةي مؤلفةه.  ((طةب األطفةال ىنةد العةرب  ))تحةت ىنةوان 2310 –بغةداد  –العراقية 
 . 2318الذي طب  أول مرة سنة  ((تاريخ طب األطفال ىند العرب  ))

األورام والسةةرطان  ))بحثةةه  مةن أرل لتةةاريخ السةةرطان فةةي الطةةب العربةي اإلسةةالمي فةةي                أول  
األورام والسةةرطان  ))ومةةن ثةةم فةةي مؤلفةةه .  2381/  2/  18 ((فةةي الطةةب العربةةي اإلسةةالمي 
 . 2381(( في الطب العربي اإلسالمي 

 . 2381/  20/  1ُمنح وسام المؤرل العربي في  
 بميدالية تقديرية 2332ُكرم من قبل دائرة صحة نينوى سنة  
ُكةةةرم وُمةةةنح شةةةدادة تقديريةةةة مةةةن محاف ةةةة نينةةةوى (  2331/  2/  28) بمناسةةةبة يةةةوم العلةةةم  

 ( .ىالم ) ودائرة صحة نينوى أيضًا بشدادة تقديرية ولقب 
 . 1002/ 1/ 19يوم الطبيب العراقي  كرم من قبل نقابة أطبات العراق بمناسبة 

جامعةة الموصةل بمناسةبة / مةن قبةل مركةز دراسةات الموصةل (  11/21/1009) كرم فةي  
 .فال المركز بيوبيله الفضياحت

 21/4/1022جامعةةة الموصةةل فةةي / بةةدرع اإلبةةداع مةةن قبةةل مركةةز دراسةةات الموصةةل كةةرم  
خالل انعقاد ندوة الطب الشةعبي فةي الموصةل مة  ثلةة مةن مختلةي فةروع المعرفةة مةن مبةدىي 

 .الموصل 

مةةة  نخبةةةة مةةةن مثقفةةةي وشةةةعرات وفنةةةانين الموصةةةل مةةةن قبةةةل قائمقاميةةةة الموصةةةل بةةةدرع   كةةةرم 
بداع    . 1022 - 1 – 4اإلبداع ومفتاح مدينة الموصل وشدادة تميز وا 

كةةرم مةةن قبةةل محةةاف  نينةةوى بةةدرع المعرفةةة واإلبةةداع بمناسةةبة معةةرض الكتةةاب الةةدولي األول  
 . 1021في محاف ة نينوى 

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

 :ـاتــه مـــؤلــفـ

 :المطبــوعـة  -أولا 
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 . 2381دار الشؤون الثقافية  العامة بغداد  (الطبعة الثانية ) ،  2380بغداد 
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فرع  –األطبات والصيادلة المو وبون الموصليون في القرن العشرين ، إصدار نقابة األطبات  –99
 .  1020الموصل ،  –نوى ، طب  مطبعة الدار البيضات ني
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 . 1022العلمي العراقي سنة
جامعة / لبعض أطبات الموصل ، إصدار مركز دراسات الموصل طرائي وأحدا   – 91
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 . 1029دار إبن األثير للطباىة والنشر  ، 
 :المؤلفات غير المطبوعة  –ثانياا 

ترجمة وتحقيق ىن اللغة التركية العثمانية ) االستكشافات الطبية للدكتور ىبد الحكيم حكمت - 2
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 .قراتات في مخطوطات طبية . 1
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   211: بحاثعدد المؤتمرات والندوات التي اشترك فيها وألقى فيها أ
      281: عدد األبحاث والمقالت المنشورة باللغة العربية واإلنكليزية في تاريخ الطب والعلوم

  290:عدد المقالت الطبية المنشورة في الصحف والمجالت العامة 
  20 :عدد األبحاث الطبية الحديثة المنشورة باللغة اإلنكليزية 

 


