السيرة الذاتية

الدكتور عبد الكريم يحيى جواد السامرائي
البريد اإللكتروني akyjsam@yahoo.com :
البيانات الشخصية :
 -تاريخ ومكان الوالدة  5 :أغسطس  - 8551بغداد/العراق. -الحالة االجتماعية  :متزوج -اللغات  :العربية واالنكليزيةالعنوان الكامل :
 -محل السكن  :اليرموك  ،محلة  ، 086زقاق  ، 85دار  8 / 81بغداد /العراق. -محل العمل  :المركز الوطني لعالج وبحوث السكري  /الجامعة المستنصرية --جوال  :عراقنا : 009647901495308

الشهادات:
 -بكالوريوس طب وجراحة عامة  .M.B.Ch.Bكلية الطب  ،جامعة البصرة عام .8511 -ماجستير الكيمياء الحياتية السريرية  /الهرمونات  ،كلية الطب  ،جامعة بغداد عام .8551 -دكتوراه الكيمياء الحياتية السريرية  /الهرمونات  ،كلية الطب  ،الجامعة المستنصرية عام.1666

التدريب :
-

دورة تدريبية في استخدام  Mini VIDASللفترة من 1665 /5/ 15-85
شركة  / bio Merieuxليون  /فرنسا.
ورشة عمل حول استخدام جهاز قياس السكر Accu-Checkللتحقق من أداة
مساعدة مرضى السكري والتعليم واإلدارة والتحكم التي نظمها فريق رعاية مرضى
السكري  /شركة روش  86 -ديسمبر  1686بيروت  ،لبنان.
ورشة عمل حول الصحة والسالمة في المختبرات البايولوجية وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي  /دائرة التطوير بالتنسيق مع جامعة بغداد  /كلية العلوم  /قسم
البايولوجي في  81كانون األول – -1688بغداد – العراق.
ورشة عمل في المتابعة المتقدمة ومنع وعالج مرض السكري النوع الثاني والمقامة
من قبل شركة ستينو الدانماركية بالتنسيق مع شركة نوفو الدانماركية للفترة من -81
/85نيسان  1681 /اسطنبول – تركيا.

 دورة تدريبية لتطوير المالكات التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلميالمقامة في جامعة علي أكار للفترة من  3تشرين الثاني –  1نوفمبر  - 1681الهند.
 ورشة عمل حول تضخم األطراف والمقامة من قبل الجامعة األمريكية في بيروتللفترة من  80-85آذار – . 1683
 كورس تدريبي عن داء السكري المجاراة في مركز ستينو للسكري والمجاز من قبلالمجلس األوربي للتدريب الطبي المستمر لالختصاصيين الطبيين للفترة من 81-85
نيسان  1685كوبنهاكن /الدنمارك
-

الحياة المهنية:
 8511 -طبيب دوري مقيم( 0أشهر) مستشفى ابن النفيس (مركز القلب واألوعيةالدموية)/وزارة الصحة.
 8513-طبيب دوري مقيم  0( -أشهر)  ،مستشفى الكرامة/.وزارة الصحة. 8510-8513 -طبيب دوري مقيم  --مستشفى الرشيد العسكري التعليمي.، 8511-8510 -وحدات الميدان الطبية العسكرية 8515-8511 -مقيم أقدم/قسم الهرمونات  /المختبرات الطبية  /مستشفى الرشيدالعسكري التعليمي
 8551-8515 -طالب دراسات عليا (ماجستير) في كلية الطب  /جامعة بغداد. 8551-8551 -رئيس قسم الكيمياء الحياتية السريرية  /المختبرات الطبية  /مستشفىالكوت العسكري.
 8550-8551 -رئيس قسم الهرمونات  /المختبرات الطبية  /مستشفى الرشيد العسكريالتعليمي.
1666-8550 -طالب دراسات عليا (دكتوراه) في كلية الطب  --الجامعة المستنصرية.1668-1666 -رئيس قسم الكيمياء الحياتية السريرية  /مستشفى الصويرة العسكري 1663-1668 -رئيس قسم الهرمونات /المختبرات الطبية /مستشفى الرشيد العسكريالتعليمي.
 -1661 -ولحد أالن -رئيس قسم الهرمونات  /المركز الوطني لعالج وبحوثالسكري/الجامعة المستنصرية

المؤتمرات :
 -المؤتمر العلمي السادس ،كلية الطب  ،جامعة بغداد  86 -- 1ديسمبر  .8551بغداد ،العراق.
-المؤتمر العلمي األول للغدد الصم والسكري  10-11أبريل  1668بغداد ,العراق. -المؤتمر العلمي الثاني للغدد الصم والسكري  1 -- 1أبريل  1661في بغداد ,العراق. -المؤتمر العلمي الثالث للغدد الصم والسكري  11 -- 15يناير  1660بغداد ,العراق.-مؤتمر جمعية األورام العراقية  36-11يوليو  ، 1661اسطنبول  ،تركيا. -المؤتمر العلمي ا لرابع للغدد الصم والسكري  88 -- 5ديسمبر  1665في بغداد ,العراق. -المؤتمر الثالث للجمعية األردنية ألمراض الغدد الصم والسكري واألستقالب (/ )JSEDالمؤتمر الثاني للجمعية األردنية األمريكية للغدد الصم والسكري / JSED - AACE

المؤتمر التاسع للجمعية العربية ألمراض الغدد الصم والسكري ) /(PACEDالجمعية
الدولية لمرض السكري لدى األطفال والمراهقين (  .)ISPADللفترة 61-63مايو 1686
عمان  ،األردن.
 -المؤتمر العلمي الخامس ،كلية الطب  --الجامعة المستنصرية للفترة  11 - 18أبريل – 1686بغداد ,العراق.
-المؤتمر العلمي السادس ,كلية الطب -الجامعة المستنصرية للفترة 36- 15مايو 1688بغداد ,العراق
-المؤتمر العاشر للجمعية العربية المراض الغدد الصم والسكري 5-0,أكتوبر 1688بيروت,لبنان
 -المؤتمر الرابع للجمعية األردنية ألمراض الغدد الصم والسكري واألستقالب (/ )JSEDالمؤتمر الثالث للجمعية االردنية االمريكية للغدد الصم والسكري / JSED - AACE
المؤتمر الحادي عشر للجمعية العربية ألمراض الغدد الصم والسكري ) /(PACEDالجمعية
الدولية لمرض السكري لدى األطفال والمراهقين (  80-83 .)ISPADمايو  1683عمان ،
األردن.
-المؤتمر التاسع لكلية طب المستنصرية للفترة من  11-11أذار 1681-بغداد – العراق -المؤتمر العاشر لكلية طب المستنصرية للفترة من  86-5نيسان  1685بغداد – العراق. -المؤتمر العلمي السنوي الخامس لمركز امراض الدم/الجامعة المستنصرية 1685/88/1--المؤتمر الحادي عشر لكلية طب المستنصرية للفترة من  15-11اذار 1680

االنتماء :
 -عضو نقابة االطباء العراقية. -عضو في جمعية السكري العراقية. --عضو في الجمعية العراقية ألمراض الغدد الصم والهرمونات.

األنشطة العلمية الطبية :
 -تدريب واشراف طالب الدراسات العليا الطبية ومحاضر في كلية الطب  --الجامعةالمستنصرية.
 -تدريب واشراف طالب الدراسات العليا الطبية في الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية. --تدريب واشراف طالب الدراسات العليا الطبية ومحاضر في كلية الطب  /جامعةتكريت.

األبحاث المنشورة:
.

 -8دور ثايروجلوبولين واليود في تكوين تضخم الغدة الدرقية .مجلة العلوم الطبية األساسيةالمجلد  ، 5رقم (1665. ، )8
 -1تأثيرارتفاع جوهر البول وغسيل الكلى على الجلوكوز  -- 0فوسفات نازعة النشاط .مجلةكلية الطب  /بغداد المجلد  ، 10العدد 3و1661. ، 1
 -3بعض التغيرات الحيوية في المرضى المصابين بتضخم الغدة الدرقية .مجلة العلوم الطبيةاألساسية المجلد  ، 0العدد 1660. ، 1

 -1التغيرات الكيميائية الحيوية في المرضى الذين يعانون من الربو .مجلة البحوث السريريةوالتشخيصية (تسلسلي على الخط) المجلد  ، 1العدد 1661. ، 51
 -5تقييم الدور المحتمل للسيلينيوم في مصل مرضى السكري مجلة كلية طب الكندي/جامعةبغداد ,المجلد  ، 1العدد 1661. ، 1
 -0مستوى عنصري النحاس والزنك والنسبة بينهما في مصل مرضى السكري /المجلةالعراقية لطب المجتمع /المجلد  ، 18رقم 1661/ 8
 -1تقييم وظيفة خاليا بيتا في البنكرياس ووظيفة المبيض في عينة من النساء العراقياتالحوامل المصابات بالسكري النوع االول.المجلة العراقية لطب المجتمع /المجلد  ، 18رقم 1
 ،أكتوبر 1661.
 -1القيمة التنبؤية ل  IgEكعالمة بيولوجية في الربو /مجلة الربو  ،المجلد  ، 15العدد ، 1.1661
 -5القيمة التنبؤية لبروتين  Eosinophil Catonicوالالكتات النازعة في الربو :دراسة مقارنة لالمصال مقارنة بالبلغم / .مجلة المنظمة العالمية للحساسية /المجلد  -- 1العدد
 ، 1يوليو 1665.
 -86نسبة هرمون اللبتين في المرضى المصابين بتضخم الغدة الدرقية .مجلة المستنصريةالطبية  /المجلد  ، 3رقم ( ، )8نيسان 1665.
 -88مستوى اللبتين كعامل خطر القلب واألوعية الدموية في مصل مرضى السكري النوعالثاني .مجلة واسط للعلوم والطب /المجلد  ، 3رقم  ، 1آب .1686 ،
-81مستوى هرمون النمو الشبيه باالنسولين  8-في تشخيص االطفال قصار القامة اليافعين– المجلة العراقية للصيدلة – مجلد  ، 15العدد .1681 – 8
-83مستوى هرمون اللبتين في مرضى السكري لالطفال النوع االول – المجلة العراقية لطبالمجتمع – المجلد  ، 15العدد .1681 – 8
-81مستوى عنصري الكروميون – والفانيليوم عند االطفال المصابين بمرضى السكريالنوع االول – مجلة طب المستنصرية – مجلد  ، 88عدد . 1681 ،8
-85مستوى هرومون الفسفاتين وعالقته بالسمنة ومقاومة االنسولين عند مرضى السكريالنوع الثاني – المجلة العراقية طب المجتمع – المجلد  ، 10العدد  – 1سنة .1683
 -80معدل امراض الغدة الدرقية المناعية لدى المرضى المجراة لهم عملية استئصال الغدة
الدرقية في مستشفى اليرموك التعليمي .المجلة العراقية لطب المجتمع /المجلد  ,11العدد, 3
1681
 -81دراسة تاثير نشاط الغدة الدرقية على وظيفة القلب بقياس مستوى الببتيد الدماغي
كمؤشر .المجلة العراقية للعلوم /جامعة بغداد /المجلد ,55العدد 1681,A4
 -81دور الهرمون مثبت الكالسيوم (االوستيو كالسين) و الهرمون شبيه االنسولين في مصل
الدم على هشاشة العظام لدى المصابات بداء السكري بعد سن الياس  /المجلة العراقية لطب
المجتمع  /المجلد  ,11العدد 1685 , 1
 -85العالقة بين تركيز هرمونات الغدة الدرقية لالم و الطفل المولود حديثا ووضع الجنين
غير الطبيعي في الشهر االخير من الحمل /المجلة الطبية العراقية /المجلد  ,08العدد,8
1685
 -16تقييم حالة فيتامين د لدى مرضى السكري النوع االول  /مجلة علوم المستنصرية/
المجلد ,10العدد1685 ,8
 -18تقييم الدهون ومستوى انزيم اليبيد بيروكسيديز لدى النساء الحوامل المصابات بارتفاع
ضغط الدم وتسمم الدم في الثلث الثالث من الحمل مقابل النساء الحوامل الطبيعيات في نفس
الثلث  /مجلة المستنصرية الطبية /المجلد  , 81العدد1685 , 8

 -11االنتشار السريري و دون السريري لنشاط الغدة الدرقية و امراض الغدة الدرقية
المناعية  /مجلة المستنصرية الطبية  /المجلد  , 81العدد 1685 ,1
 -13دور نسبة اللبتين الى االديبونكتين في تنبؤ مقاومة االنسولين و داء السكري النوع
الثاني  /المجلة الطبية العراقية  /المجلد  , 01العدد 1680 , 8
 -11تاثير المتفورمين على مستوى االومنتين  /في مصل مرضى السكري النوع الثاني .
دراسة عشوائية مسيطر عليها /مجلة المستنصرية الطبيه /المجلد  , 85العدد 1680 , 8

اإلشراف على طالب الدراسات العليا :
درجة الماجستير (عناوين البحوث)
 -8اللبتين وبعض المعلمات الكيماوية الحيويةفي المرضى المصابين بتضخم الغدة الدرقية. -1العالقة بين مستوى اللبتين في المصل مع بعض عالمات التوتر  ،والتهاب األكسدةوغيرها من عوامل الخطر القلبية الوعائية لدى المرضى المصابين بداء السكري النوع
الثاني.
 -3تأثير شذوذ الغدة الدرقية في نسبة مصل هرمون الليبتين  ,والدهون عند النساء -1دور هرمون النمو شبية األنسولين 8-والبروتين المصاحب  3-في األطفال قصارالقامة المصابين بنقص هرمون النمو
 -5دراسة ثاثير فرط الغدة الدرقية في وظيفة القلب بقياس الببتيد الدماغي . - -0دور الهرمون مثبت الكالسيوم (االوستيو كالسين) و الهرمون شبيه األنسولين فيمصل الدم على هشاشة العظام لدى المصابات بداء السكري بعد سن اليأس
 -1تأثير المتفورمين مع أو بدون سيتاكلبتين على مستوى االومنتين 8-لدى مرضىالسكري النوع الثاني.

درجة الدكتوراه والبورد:
 -8تقييم صالحية معلمات الكيمياء الحيوية المختلفة في الربو القصبي (دكتوراه) . -1تاثير االديبونكتين لدى مرضى السكري النوع الثاني والعالقة مع مقاومة االنسولينوالسمنة (دكتوراه)
 -3العالقة بين مستوى سي-ببتايد و كلوكوز الدم لدى الحوامل المصابات بسكر الحمل وارتفاع نسبه السكر (بورد).
 -1تقييم الدهون ومستوى انزيم اليبيد بيروكسيديز لدى النساء الحوامل المصابات بارتفاعضغط الدم وتسمم الدم في الثلث الثالث من الحمل مقابل النساء الحوامل الطبيعيات في نفس
الثلث (بورد)
 -5العالقة بين تركيز هرمونات الغدة الدرقية لالم و الطفل المولود حديثا ووضع الجنين غيرالطبيعي في الشهر االخير من الحمل (بورد)
 -0تشخيص تمزق االغشيه قبل االوان بواسطة الكشف عن هرمونات الغدة الدرقية فياالفرازات المهبلية (بورد).
الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد.

المشروعات البحثية الريادية :

 -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /المشاريع العلمية :( مستوى عنصري النحاس والزنك والنسبة بينهما في مصل مرضى السكري)

