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رئيس المؤتمر   أ.د. علي اسماعيل عبد اهلل / عميد الكلية

المنسق العام   أ.د. ما�ن غازي جاسم 

 رئيس اللجنة التحضي��ة   أ.د. غالب عبد ��د الش��في 

رئيس اللجنة العلمية   أ.د. عبد الك��م حمادي عيسى

رئيس اللجنة المالية   م.د. علي كاظم جالب

 رئيس لجنة األعالم والعالقات الثقافية  م.د. علي محسن عبد األمير

رئيس لجنة التش��فات   م.م.د. امين محمد كاظم

رؤســـاء لجـــــان المؤتمر
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 فعاليـــات اليوم األول : الخميس 2018/3/22

-حفل األفتتاح - قاعة صالح الدين 9:30  11:30

 أفتتاح معرض المكاتب الدوائية والبوستر العلمي
ومعرض الفنون التشكيلية للطلبة

  12:15 – 11:30 

أفتتاح المؤتمر بالنشيد الوطني وتالوة ماتيسر من الذكر الحكيم

الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق

كلمة ترحيبية للسيد عميد كلية الطب / رئيس المؤتمر

كلمة السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي / راعي المؤتمر

كلمة السيد رئيس الجامعة المستنصرية / المشرف العام على المؤتمر

توزيع الدروع التقديرية على ضيوف المؤتمر

تكريم األساتذة الرواد
محاضرة االفتتاح

األدلة االرشادية السريرية - معيار الجودة المغيب في مؤسساتنا الصحية 
د. سعد الدين مجيد حسون، د. فارس عبد الكريم، د. سعد بداي الخزاعي

Coffee Break
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الجلسة العلمية األولى: ندوة التعليم الطبي
Day 1: Session 1: Medical teaching symposium

 قاعة صالح الدين 12:15 – 1:15

ورشة عمل حول تقنية تنظير الرحم
Hysteroscopy skills workshop

القاعة الخاصة   12:15 – 1:30

Re�ective portfolio for life-long learners

د. محمد سعيد عبد الزهرة
Toward Better understanding of medical education

د. محمد مهدي االزري
Excellence in teaching: How and by whom?

د. حيدر فاضل الربيعي

د. أسراء حميد حمادي ،  د. منال مدني ،  د. وسن نوري ،  د. زينب عبد األمير
 د. بان هادي، د. فاتن شالل ،  د. ميامي عبد الحسن ،  د. هالة عبد الغني
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الجلسة العلمية الثانية: مستجدات الطب الباطني خالل العام األخير
 قاعة صالح الدين 1:15 – 2:45

Day 1/ Session 2: Update on medicine in a year
  رئيس الجلسة: د. أميرة شبر   مقرر الجلسة: د. صبيحة البياتي

ورشة عمل
 حول التقييم الناقد لألوراق العلمية  2018 

القاعة الخاصة   1:30 – 2:45
Medical Education: Workshop on critical appraisal

- To read an article from validity perspective

- To interpret results, effect size & their precision

- To understand whether the results of a study are 

generalizable and can help locally 

GIT and liver disease د. محمد عبد اهللا مهدي
New anti-tuberculosis drugs

Dual antiplatelet therapy

Injectable therapy of Diabetes mellitus

Recent Advances in Radiology

د. عبد الحميد القصير
د. عبد الكريم الشمري

د. حيدر فاضل
د. عبد اللطيف علي
الذاكرة وتطبيقاتها في الدراسة والتعلمد. مصطفى فاضل

د. محمد سعيد عبد الزهرة
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الجلسة العلمية الثالثة: مستجدات في الجراحة
 قاعة جنين 1:15 – 2:45

Day 1 / Session 3: Update on surgery
رئيس الجلسة: د. ميثم الخطيب   مقرر الجلسة: د. سعد مبارك

"Modi�ed" triple bypass as palliative surgical 
management in advanced carcinoma of the 
pancreatic head, A cohort study of 10 patients

Changes in seminal �uid antisperm antibodies in 
varicocele patients pre- and post-varicocelectomy 
and their effects on sperm motility

Late onset Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis

Ultrasound guided pneumatic reduction of
intussusception: A clinical experience from Baghdad 

Risk factors for post-surgical diabetic foot recurrence
after minor or major lower limb's amputation

A prokinetic drug in postoperative period 

1:15-1:30

1:30-1:45

1:45-2:00

2:00-2:15

2:15-2:30

2:30-2:45

د. غسان علي القزويني

د. عصام سلمان العزاوي

د. علي فاروق

د. علي عكاب جودة

د. مصطفى اسامة

د. احمد اسامة حسن

Lunch 2:45 p.m
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 فعاليـــات اليوم الثاني : الجمعة 2018/3/23

ورشة عمل
حول التدبير الطبي للعقم عند النساء 

workshop on
Infertility in women 

القاعة الخاصة   2:30 – 4:00

ورشة عمل
حول استراتيجيات تحسين نتائج عالج مرض السكري 

Wokshop on 
strategies to improve diabetes mellitus outcome

القاعة الخاصة   4:00 – 5:00

د. زينة رعد ، د. امنة فاضل ، د. شذى سامي ، د. سرى باسل
د. هند عبد الخالق ،  د. ليليان سرسم ، د. فادية جاسم

د. حيدر فاضل , د. عمار وهم
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   الجلسة العلمية الرابعة: دراسات في طب المجتمع
قاعة صالح الدين  3:00 – 4:00

Day 2 / Session 4: Studies in community medicine
رئيس الجلسة: د. رياض خضير      مقرر الجلسة: د. اثير جواد

Compliance of hypertensive patients to their
therapeutic regimen in Health facilities in Baghdad
city

Internet addiction among university students and its
association with depression, low self-esteem and other
factors: Baghdad, 2017

Secondary school teachers attitude towards smoking
in Karbala, 2017

Reasons of incomplete vaccination among children
below two years old in a sample of primary health care
centers in Al-Karkh directorate of health

A comparative study between traditional and innovative
medical school teachers perceptions regarding the
effectiveness of OSCE in clinical examination 

3:00-3:10

3:10-3:20

3:20-3:30

3:30-3:40

3:40-3:50

3:50-4:00 Discussion
د. مازن الربيعي

د. لينا مصطفى

د. بالل ابراهيم

د. وليد عارف توفيق

د. وفاء محمود جاسم
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الجلسة العلمية الخامسة: مستجدات في علم أمراض االورام
قاعة جنين  3:00 – 4:00

Day 2 / Session 5: Update on cancer pathology
رئيس الجلسة: د. سالم رشيد    مقرر الجلسة: د. باسم شهاب

Molecular study on exon 4 of ESR1 in Iraqi women 
with breast cancer

Checkpoint kinase 1 (CHK1) is an important biomarker
in breast cancer playing a role in chemotherapy 
response 

Molecular highlighting analysis of mutational BRCA1 
and BRCA2 gene products in association with human 
mammary tumor virus infection in tissues from Iraqi
 women with breast carcinomas

Diagnostic value of immunohistochemical panel 
(cytokeratin CK 7, Cytokeratin CK20, high molecular 
weight cytokeratin HMWCK (clone CK34βE12) and 
prostatic speci�c antigen (PSA) in differentiation 
between poorly differentiated prostatic and urothelial
carcinoma

3:00-3:15

3:15-3:30

3:30-3:45

3:45-4:00

د. اسراء مهدي السوداني

د. اكرام عبد اللطيف

د. سحر حداد

د.ميثاق معين
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الجلسة العلمية السادسة: مستجدات في الجراحات التخصصية
قاعة صالح الدين  4:00 – 5:00

Day 2 / Session 6: Update on specialized surgery
رئيس الجلسة: د. سعد داخل الدراجي    مقرر الجلسة: د. علي هادي مصلح

Discussion

Outcome of shock waves lithotripsy for pediatric 
urolithiasis under sedoanalgesia

Paraconica: The ideal postoperative analgesia

Vagal nerve stimulation for refractory epilepsy: Eight 
years of experience on 183 Iraqi patients

New hope in the management of hypercalciuria

4:00-4:10

4:10-4:20

4:20-4:30

4:30-5:40

4:40-5:50

4:50-6:00

د. عمار فاضل

د. حيدر يحيى

د. محمد عبد الجليل التميمي

د. زيد الشهواني

Ef�ciency of the prescribed dose of the gamma knife for
the treatment of trigeminal neuralgia نبأ محمد علي
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الجلسة العلمية السابعة: دراسات في العلوم الطبية 1
 قاعة جنين  4:00 – 5:00

Day 2 / Session 7: Studies in medical sciences 1
رئيس الجلسة: د. محمد الفحام    مقرر الجلسة: د. عبد العظيم عبود ياسين

الجلسة العلمية الثامنة: دراسات في الطب الباطني
قاعة صالح الدين    5:00 – 6:00

Day 2 / Session 8:  Studies in medicine
رئيس الجلسة: د. سعد الدين مجيد    مقرر الجلسة: د. عبد الكريم الشمري

Incidence of Isospora belli in leukemic children in 
Erbil city  

Laser increased fertilization by enhance the motility of
human sperm    

The detection of BK virus in a renal allograft biopsies

4:00-4:15

4:15-4:30

4:30-4:45

4:45-5:00

د. وسام مهدي السعيد

د.ثائر جواد

د. عائدة زكي

Assessment of left ventricular dysfunction by
echocardiography in patients with lymphoma treated 
by doxorubicin 

New guidelines in management of AMI

Obstructive cardiovascular lesions: What options do
we have?

10 years experience with vildaglibtin

5:00-5:15

5:15-5:30

5:30-5:45

5:45-6:00

د.عباس الشريفي

د.عبد السالم داود
د. حيدر فاضل

د. أرشد الصفار

Challenges facing treatment of HCV in paediatrics and
the era of new antiviral medications د.بان الكعبي
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الجلسة العلمية التاسعة: دراسات في العلوم الطبية 2
قاعة جنين    6:00 – 5:00

Day 2 / Session 9: Medical science 2
رئيس الجلسة: د. حيدر مهدي   مقرر الجلسة: د. مصطفى محمد ابراهيم

Role of PALB2-BRCA1 interaction in tumor suppression  

Quality differentiation of pharmaceuticals

Adjuvant use of niclosamide with etancercept in 
treatment of rheumatoid arthritis: Clinical pilot study

Signi�cance of serum hepcidin on iron status in
overweight and obese patients with iron de�ciency 
anemia

Direct reprogramming of �broblasts into cardiomycoytes 

5:00-5:10

5:10-5:20

5:20-5:30

5:30-6:40

5:40-5:50

5:50-6:00

د. عمار حكمت مهدي

د. عبير انور

الصيدالني حسين قاسم

احمد سالم محمود

د. عبد الجبار الربيعي

Discussion
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Dinner 7:00 p.m

محاضرة علمية
قاعة صالح الدين    6:00 – 6:45

د. نبيل محي عبد الحميد
كلية الصيدلة - جامعة كفر الشيخ

جمهورية مصر العربية

حفل الختام
  قاعة صالح الدين        6:45 

 توزيع الشهادات التقديرية على المكاتب الدوائية
تكريم لجان المؤتمر

pm

ورشة عمل
حول كيفية اعداد جلسة تعليم طبي في الدراسات االولية 

Workshop on 
Developing an undergraduate medical teaching session

القاعة الخاصة   5:00 – 6:30
د. محمد مهدي األزري
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حتت شعار
طب املستنصرية .. تصميم~ إرادة~ إبداع

معرض الفنون التشكيلية
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طب المستنصرية - تصميم

معرض الفنون التشكيلية الخامس
لطلبة كلية الطب

للفرتة من 22 ولغاية 23 أذار 2018

ثائر صدام حممد
مسؤول وحدة األنشطة الفنية

وعلى هامش المؤتمر العلمي الثالث عشر
لكلية الطب/ الجامعة المستنصرية 

تقيم وحدة األنشطة الفنية في الكلية
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An American Brand


