
 السٌرة الذاتٌة و العلمٌة

 أالستاذ الدكتور

 عبدالكرٌم حمادي عٌسى الهاشمً

 

 المعلومات العامة:

 1/8/1959          تارٌخ الوالدة:        ·

 البصرة / العراق          مسقط الرأس:        ·

 عربٌة                 القومٌة:        ·

 عراقً                الجنسٌة:        ·

 مسلم                :  الدٌانة         ·

 متزوج        الحالة الزوجٌة:        ·

 أربعة            عدد األوالد:        ·

 تدرٌسً, أستاذ المهنةواللقب العلمً:         ·

      issa.abdulkareem@yahoo.comالبرٌد االلكترونً:        ·

 

 كلٌة الطب ؛ الجامعة المستنصرٌة              العمل:برٌد         ·

 فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة ا لطبٌة                                       

 14132ص. ب :                                         

 المؤهالت العلمٌة:

 ( كلٌة الطب/ جامعة بغداد1983بكالورٌوس طب و جراحة )        ·



 ( كلٌة الطب / جامعة بغداد1989ماجستٌر فً الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة )        ·

( كلٌة الطب / الجامعة 2001دكتوراة فً الكٌمٌاء الحٌاتٌة السرٌرٌة )        ·
 المستنصرٌة

 

 الدراسة و الخدمة :

 / طالب 1970 -1965البصرة   المدرسة االبتدائٌة /        ·

 / طالب 1977 -1971الثانوٌة / بغداد المدرسة         ·

 1983 -1978جامعة بغداد  –الدراسة الجامعٌة / كلٌة الطب         ·

 1983الجامعة المستنصرٌة / بغداد  –كلٌة الطب  –معٌد فً فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة         ·

المستنصرٌة / بغداد –الطب –مدرس مساعد فً فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة         ·
1990-97 19 

الجامعة المستنصرٌة / بغداد –الطب –مدرس فً فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة        ·
1998- 2005   

 2005   أستاذ مساعد فً فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة         ·

 2010  أستاذ فً فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة         ·

 - 2001المستنصرٌة/الجامعة  –كلٌة الطب  -المشرف على وحدة التسجٌل        ·
2003 

 – 2002الجامعة المستنصرٌة  –كلٌة الطب  -مقرر فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة ا لطبٌة        ·
2003 

 2012 – 2007 –كلٌة الطب  –رئٌس فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة الطبٌة         ·

 التدرٌس:

لطب / الجامعة فً كلٌة ا تدرٌس مادة الكٌمٌاء الحٌاتٌة ا لطبٌة و السرٌرٌة         ·
 المستنصرٌة



 تدرٌس الدراسات العلٌا:

فً فرع الكٌمٌاء الحٌاتٌة ا لطبٌة و  محاضرات لطلبة الماجستٌرو الدكتوراه         ·
 الجامعة المستنصرٌة –فروع العلوم الطبٌة االساسٌة فً كلٌة الطب   بعض

 سرٌرٌةرسائل ما جستٌر فً الكٌمٌاء الحٌاتٌة ال  5:  االشراف         ·

 بورد كٌمٌاء مرضٌة )باثولوجً( 1               

 البحوث العلمٌة:

 بحث  13        ·

 الجمعٌات العلمٌة:

 1983عضو نقابة األطباء العراقٌة         ·

 2005عضو الجمعٌة العراقٌة لالدارة و التنمٌة الصحٌة         ·

 2010عضو الجمعٌة العراقٌة للكٌمٌاء السرٌرٌة         ·

 عضوٌة اللجان:

 2012 – 2008  لجنة الترقٌات العلمٌة        ·

 اللجان االمتحانٌة لكلٌة طب المستنصرٌة        ·

 - 1996الجامعة المستنصرٌة  –كلٌة الطب  –لجنة االستٌراد المركزٌة         ·
2003 

 2004 اللجنة الوزارٌة لتوزٌع االجهزة العلمٌة للمنحة القطرٌة         ·

 كلٌة الطب –لجنة المقاصة ولجنة تثبٌت الدرجات         ·

 كلٌة الطب –لجنة شراء االجهزة والمستلزمات المختبرٌة         ·

 اللجنة الوزارٌة القرار المشارٌع الرٌادٌة        ·

 لجان متفرقة عدٌدة        ·



 المواد العلمٌة ذات االهتمام:

 التدرٌسات        . أ

Current  lecturing in the following topics (for 
undergraduates and postgraduates): 

Lipid metabolism 

Nucleotide metabolism 

Biochemistry of genetic information 

Biochemistry of trace elements 

Biochemical tools 

Practical clinical biochemistry 

Clinical laboratory and interpretation of lab results 

الخط البحثً: أمراض القلب الوعائٌة وأضطرابات الشحوم واالجهاد التأكسدي    . ب
 والسكري

 

 

 

وٌعمل على تنفٌذ سٌاسات الكلٌة وتحوٌلها الى واقع عمل ٌخدم العملٌة التدرٌسٌة 
فً خدمة واالدارٌة وبما ٌتماشى وتوجهات الوزارة والجامعة وابراز دور الكلٌة 

المجتمع عن طرٌق تخرٌج أطباء أكفاء وفق سٌاسات معتمدة من قبل مجلس الكلٌة 
والجامعة والنهوض بالمجتمع الطبً عبر التقنٌات الحدٌثة والمعرفة الرصٌنة وزرع 
الرغبة للتعلٌم والتعلم فً روح منتسبً الكلٌة بما ٌحقق الهدف المنشود للكلٌة وكما 

والندوات والحلقات الدراسٌة والنشاطات العلمٌة فً الكلٌة ٌقوم بمتابعة المؤتمرات 
بما فٌها التعلٌم المستمر والتعلٌم الطبً . وتشمل مهام معاون العمٌد للشؤون العلمٌة 

تنظٌم جداول االمتحانات النهائٌة و بالتنسٌق مع الفروع العلمٌة  والدراسات العلٌا



التنسٌق مع الفروع العلمٌة وعلى والسرٌرٌة وتنظٌم جداول الدروس األسبوعٌة وب
ضوء القاعات الدراسٌة بما ٌضمن حسن سٌر التدرٌسات ومتابعة دوام طلبة األولٌة 
والدراسات العلٌا و انضباطهم وفق األنظمة والتعلٌمات المعمول بها ومتابعة غٌابات 

ولٌة الطلبة والتدرٌب الصٌفً للمرحلة المنتهٌة واصدار الهوٌات لطلبة الدراستٌن األ
والعلٌا وتدقٌق القبول فً الدراسات العلٌا ومتابعة طلبة الدراسات العلٌا من حٌث 

المدد الزمنٌة و تفرغهم للدراسة وفق األنظمة والتعلٌمات والمشاركة فً اجتماعات 
لجان الدراسات العلٌا فً الكلٌة عند دعوته من قبلها لمناقشة أمور الدراسات العلٌا و 

ع العلمٌة بما ٌضمن حسن األداء واالشراف على اعداد مناقشة حسب اختصاص الفرو
طالب الدراسات العلٌا قبل أسبوع واحد من موعد المناقشة و استالم محاضر لجان 

المناقشة و تدقٌقها و رفعها الى مجلس الكلٌة واالشراف على اعداد االحصائٌات 
االشراف العام على اللجنة السنوٌة و الخاصة بالدراسات االولٌة والعلٌا فً الكلٌة و

االمتحانٌة والتنسٌق مع الفروع العلمٌة بشأن تسلٌم األسئلة االمتحانٌة للدراسات 
األول و الثانً وذلك وفق ماهو معمول به فً الدراسات األولٌة  العلٌا للدورٌن

ومخاطبة الدوائر الرسمٌة فً كل ما ٌتعلق بسٌرة طالب الدراسات األولٌة والعلٌا بداً 
ن تسجٌله و حتى تخرجه واالشراف على االدارات التابعة له واصدار األوامر م

االدارٌة بتنبٌه أو رسوب الطلبة بالغٌابات أوعند تقصٌرهم ومخالفتهم لألنظمة و 
التعلٌمات من خالل ترأسه للجنة انضباط الطلبة واصدار األوامر االدارٌة الخاصة 

المحاضرٌن الخارجٌٌن ) بالتنسٌق مع بالقاء المحاضرات من قبل المنتسبٌن أو 
عمادة الكلٌة ( وفتح السجالت او االستمارات الخاصة بها مع تدقٌقها وفق األوامر 
االدارٌة الصادرة بشأنها ومتابعة صرفها من قبل القسم المالً للكلٌة واالجابة على 

ئق الخاصة كافة الكتب المحالة الى مكتب معاون العمٌد للشؤون العلمٌة وتوقٌع الوثا
بتخرج الطلبة وتأٌٌدات التخرج ومتابعة انتقال الطلبة من والى الكلٌة واجراء 

 المقاصة العلمٌة .

وترتبط الشعب االدارٌة التالٌة بمعاون العمٌد للشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا : 
نت شعبة الحاسبة واألنتر -وحدة البعثات والعالقات الثقافٌة  -)شعبة البحث والتطوٌر 

مختبر  –شعبة ابن سٌنا للتعلٌم والموقع األلكترونً  -وحدة التعلٌم الطبً المستمر  -
 –وحدة التوجٌه واالرشاد شعبة االحصاء -شعبة التسجٌل  -المهارات السرٌرٌة 

 وحدة طرائق التدرٌس لكلٌات المجموعة الطبٌة ( .

 

 


