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السیرة الذاتیة

األسم الرباعي واللقب: مازن زامل محمد حمزة الشباني
  ... ناحیة الدغارة / محافظة القادسیة5/7/1967تاریخ ومكان الوالدة: 

 كم جنوب بغداد)180العنوان: العراق / الدیوانیة / حي ام الخیل (
الحالة األجتماعیة: متزوج (ثالثة أوالد وأربع بنات)

اللغات: العربیة واألنكلیزیة
الدیانة: مسلم

.Mazinalshibani94@gmail.com, Mazin67_Alshibani @ yahoo.com األیمیل:
مكان العمل: تدریبسي في كلیة الطب/ جامعة القادسیة

Professor)الدرجة العلمیة: أستاذ (
07808547394رقم الموبایل: 

الشھادات الحاصل علیھا:

1990بكلوریوس طب وجراحة عامة / كلیة الطب / جامعة بغداد...)1
1992بكلوریوس علوم عسكریة / الكلیة العسكریة الثانیة / بغداد...)2
2005دبلوم عالي في الطب الباطني / كلیة الطب / الجامعة المستنصریة ...)3
2006دكتوراه (بورد) في الطب الباطني / زمیل المجلس العراقي لألختصاصات الطبیة ...)4
2014ماجستیر تداخل قسطاري / كلیة الطب / جامعة بغداد ...)5

برامج التدریب والخبرة:

6/6/2016 الحصول على لقب أستاذ في كلیة الطب / جامعة القادسیة/ في )1
3/2/2016لقب أستشاري في الطب الباطني / في  على  الحصول)2
في للعمل ومنسب الدیوانیة في القلب وأمراض قسطرة مركز في العمل / االن ولحد  2015العام من )3

مستشفى الدیوانیة التعلیمي.
 / التدریب في المركز العراقي ألمراض القلب في بغداد.2012-2014)4
 / الحصول على لقب أستاذ مساعد / كلیة الطب / جامعة القادسیة.2010)5
 / الحصول على لقب مدرس / كلیة الطب / جامعة القادسیة. 2007)6
 / الحصول على أعلى لقب في أختصاص الطب الباطني (دكتوراه) / دائرة صحة القادسیة.2006)7
الیرموك مستشفى / الطبیة) لألختصاصات العراقي (المجلس / علیا دراسات طالب /  2001-2005)8

التعلیمي / بغداد.
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 / اعادة تعیین في دائرة صحة القادسیة بصفة ممارس عام.2003)9
 / احالة على التقاعد من الجیش.1995)10
 /  طبیب تدرج / ضابط طبیب / وحدات فعالة1994-1995)11
 / مقیم دوري في مستشفى الدیوانیة العسكري 1994- 1990)12
 / التخرج من كلیة الطب / جامعة بغداد1990)13

الجمعیات والمشاركات:

زمیل الكلیة االمریكیة ألطباء الباطنیة)1
زمیل الكلیة االمریكیة ألمراض القلب)2
زمیل الجمعیة األمریكیة للتداخل القسطاري )3
عضو نقابة األطباء العراقیة)4
عضو نقابة أطباء القلب والصدر العراقیة)5
عضو الجمعیة األوربیة ألمراض القلب)6
عضو جمعیة القلب األمریكیة)7
عضو ارتباط في كلیة رویال ألطباء الباطنیة-لندن-ادنبرة-ایرلنده-كالسكو)8
أستاذ محاضر في مادة الطب الباطني / كلیة الطب / جامعة القادسیة)9

أستاذ ممتحن لطالب المرحلة األخیرة في كلیة الطب /جامعة القادسیة وجامعة الكوفة وجامعة المثنى)10
أستاذ ممتحن لطالب الدبلوم / الطب الباطني / كلیة الطب / جامعة الكوفة)11
أستاذ ممتحن لطالب الماجستیر لطب األسرة في جامعة القادسیة )12
الطب / الطبیة لألختصاصات العراقي المجلس في وممتحن الدكتوراه طلبة على ومشرف مدرب أستاذ )13

الباطني

البحوث المنشورة:

1. The relationship between acute myocardial infarction and mood disorders
2. Diabetes mellitus and thyroid disorders.
3. Effects of hyperglycemia on presentations of pulmonary tuberculosis in diabetic 

patients.
4. Recent silent cerebral infarction in acute coronary syndrome-patients
5. Correlation between  angiographic in-stent restenosis and post-procedural  

glycosylated hemoglobin level in diabetic patients underwent percutaneous 
coronary intervention with drug eluting stent

6. The implication of Duke treadmill score (DTS) on the extent of coronary artery 
lesion by angiography 

7. Effectiveness of delayed in comparison with early primary percutaneous coronary 
intervention in    patient with acute myocardial infarction

8. Multi-detector coronary CT angiography in comparison with invasive coronary 
angiography in the evaluation of significant coronary artery stenosis 
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9.  Effectiveness of t-PA in patients with acute myocardial infarction 
10.Thyroid dysfunction in patients with unstable angina
11.Prevalence of Hyperuricemia in Patients with Ischemic Heart Disease and Atrial 

Fibrillation in Coronary Care Unit of Al-Diwaneyah Teaching Hospital
12.The role of serum cystatin C in cardiovascular diseases and its relation with the 

early detection of renal disease
13.Role of serum cystatin –C and interlukin-10 in prediction of ischemic heart 

diseases

مقاالت المنشورة:ال
*  Swine flu; history, clinical features, treatment, preventions and vaccination (in 

arabic) / newspaper of Al-Qadisiyah university.

)52( التشكرات:
ثالثة كتب شكر من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي العراقي.1
كتاب شكر من وزارة التعلیم العالي / رئیس ھیئة األشراف والتقییم العلمي .2
كتابین شكر من رئیس مجلس محافظة الدیوانیة.3
ستة كتب شكر / رئیس جامعة القادسیة.4
كتاب شكر / رئیس جامعة العمید.5
أربعة كتب شكر / محافظ الدیوانیة.6
خمسة عشر كتاب شكر من عمید كلیة الطب / جامعة القادسیة.7
كتاب شكر من السید عمید كلیة طب األسنان في جامعة الكفیل.8
سبعة كتب شكر من مدیر عام صحة الدیوانیة.9

كتاب شكر من مدیر عام دائرة مدینة الطب / بغداد.10
كتاب شكر من مساعد العمید في كلیة الطب / جامعة القادسیة.11
ثالثة كتب شكر من مدیر مستشفى الدیوانیة التعلیمي.12
كتابین شكر من مدیر المركز العراقي ألمراض القلب / دائرة مدینة الطب / بغداد.13
كتابین شكر من مدیر مركز الدیوانیة لجراحة وقسطرة القلب.14
كتاب شكر / رئیس جامعة المثنى.15
كتاب شكر / منظمة داري األنسانیة  .16
 كتاب شكر من نقابة األطباء العراقیة / المقر العام.17

العقوبات: 
ال توجد

 
الندوات: 

2009ندوة عن األنفلونزا الوبائیة في كلیة الطب/ جامعة القادسیة/ .1
2016ندوة عن الذبحة الصدریة المعندة للعالج / كلیة الطب/ جامعة القادسیة/ .2
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2017ندوة عن أرتفاع ضغط الدم/ كلیة الطب/جامعة القادسیة/ .3
2018  ندوة عن المستجدات في عالج مرض أرتفاع ضغط الدم/ مستشفى الدیوانیة التعلیمي/ .4
2018 في مستشفى الدیوانیة التعلیمي /  Hypertension in spotlightندوة تحت عنوان .5
2018 / مركز الدیوانیة ألمراض القلب والقسطرة التاجیة / ACSتحدیث الدالئل اإلرشادیة في عالج .6
2019. عبر اإلنترنت / COVID 19مظاھر القلب واألوعیة الدمویة لـ .7
2020مقاومة عالج الوارفارین / / مستشفى الدیوانیة التعلیمي / .8
2020لمحة عامة عن قصور القلب مع العالج المحدث ، مستشفى الدیوانیة التعلیمي / .9

2021الوجوه المتعددة للذبحة الصدریة ، نقابة أطباء الدیوانیة / .10
2021الخبرة ذھبیة مع كاندیسارتان سیلیكسیتیل / نقابة اطباء الدیوانیة / .11
2021اسس ومبادئ قراءة تخطیط القلب / مستشفى الدیوانیة التعلیمي / .12
تأثیر مع الدمویة األوعیة تسلیك لدیھم یمكن ال الذین المرضى في للعالج المقاومة الصدریة الذبحة .13

2022رانولیزین / مستشفى الدیوانیة التعلیمي / 
/ التعلیمي الدیوانیة مستشفى / طبیة معضلة مع قصة الكلوي الشریان وتضیق الدم ضغط رتفاع .14

2022.
عامة نظرة مع  19بكوفید-المصابین المرضى في الحاد القلب عضلة واحتشاء الجداري التخثر .15

2022ومراجعة لمضادات التخثر (سلسلة حاالت) / مستشفى الدیوانیة التعلیمي / 

لمؤتمرات:ا
في الداخل: 

2010المؤتمر الطبي السادس/ دائرة صحة الدیوانیة/.1
2010الطبي األول/ كلیة الطب/ جامعة القادسیة/ المؤتمر العلمي.2
2011المؤتمر العلمي الطبي الثاني/ كلیة الطب/ جامعة القادسیة/.3
2012المؤتمر العلمي الطبي الثالث/ كلیة الطب/ جامعة القادسیة/.4
 2014المؤتمر العلمي السادس/ المجلس العراقي لألختصاصات الطبیة / بغداد/  .5
2016المؤتمر العلمي السابع/ المجلس العراقي لألختصاصات الطبیة / بغداد/ .6
2016 المؤتمر العلمي الطبي الرابع/ كلیة الطب/ جامعة القادسیة/.7
2017المؤتمر الدولي الخامس لجمعیة أطباء القلب والصدر العراقیة/ بغداد/ .8
2018المؤتمر الدولي األول للعلوم الطبیة والصیدالنیة/ كلیة الطب/ جامعة القادسیة/ .9

-25من العراق) (كربالء، العمید جامعة في المنعقد الطبیة للعلوم األول الدولي المؤتمر في المشاركة  .10
2018 2 ت26

الطبیة للعلوم األول الدولي المؤتمر اثناء العالمیة) المجالت في النشر (كیفیة عمل ورشة في المشاركة .11
2018 2 ت26-25(كربالء، العراق) من  المنعقد في جامعة العمید

التطور اھداف الى للوصول العراقیة الطبیة المكتبات (دور بعنوان عمل وورشة ندوة في المشاركة .12
2018 1) المنعقد في جامعة العمید (كربالء، العراق) في التاسع عشر من ك2013المحتملة 

محاظرة تقدیم ، األوسط الفرات فرع العراقیة، والصدر القلب جمعیة كربالء، مؤتمر في المشاركة   .13
 .Supersaturated oxygen therapy with primary PCI ،(20/9/2019بعنوان (

2020 المشاركة في الندوة المخصصة عن وباء كورونا االفتراضیة في كلیة الطب .14
2021المشاركة في مؤتمر بغداد ، جمعیة القلب والصدر العراقیة/ .15

في الخارج:
2009حضور مؤتمر داء السكري العالمي  في روما/ ایطالیا / .1
2016حضور مؤتمر أكسبیرت حول بحوث التخثر في دبي/ دولة  االمارات العربیة المتحدة / .2
2016حضور ندوة نقاشیة حول الجھاز الوعائي / الشركة العالمیة للدواء في یریفان/ أرمینیا / .3
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/ دبي للدواء/ العالمیة الشركة وبرعایة العراق في المعدیة واألمراض التنفسیة األراض منتدى حضور .4
 2017دولة األمارات العربیة المتحدة / 

2018حضور ملتقى األمراض القلبیة وبرعایة  الشركة العالمیة للدواء/ منسك / بیالروسیا /.5
2018حضور مؤتمر نوفارتس الشرق األیض القلبي والتنفسي في بیروت / .6
2018حضور مؤتمر أمراض القلب الدولي في أنطالیا-تركیا/ .7
2018حضور مؤتمر جمعیة القلب األمریكیة/ شیكاغو/ .8
شباط  3-2من تركیا اسطنبول، في عقد الذي  2019القلب ألمراض   ACMEمؤتمر في المشاركة .9

2019
عقد الذي  2019القلب ألمراض   ACMEفي القلب عجز عن متقدمة ایكو عمل ورشة في المشاركة .10

2019 شباط 3-2في اسطنبول، تركیا من 
نیسان  6-5كارولنسكا, جامعة مستشفى السوید, , ستوكھولم في القلب عجز برنامج في المشاركة .11

2019
نیفادا, فیكاس, الس في  SCAIالقسطاري والتداخل القلب امراض جمعیة مؤتمر في المشاركة  .12

. 2019 ، 22-19الوالیات المتحدة االمریكیة 
اسطنبول-في المقام ابراھیم عبد شركة وبأشراف القلب ألملراض التعلیمي األجتماع في المشاركة  .13

2019 تشرین الثاني 3 تشرین االول -29تركیا للفترة 
 دبي, االمارات العربیة المتحدة. 2019-1,ك19- 18 للفترة  PCR المشاركة في مؤتمر الخلیج  .14


