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اللقب العلمي :استاذ دكتور
البريد االلكترونــي :

التحصيل االكاديمي :
● دكتوراه في الجراحة العامة  -زميل المجلس العربي لالختصاصات الطبية.2001 ،
* دكتوراه في الجراحة  -بورد عراقي -كلية الطب  -جامعة النهرين .1998 ،
* بكالوريوس طب وجراحة عامة  -جامعة البصرة .1992 ،
* زميل الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية.
االلقاب العلمية :
● استاذ مساعد2012
● استاذ 2018
اللغات التي يتقنها :
* اللغة العربية ( .قراءة وكتابة ومحادثة)
* اللغة االنكليزية ( .قراءة وكتابة ومحادثة )

التكليفات االدارية :
● رئيس جامعة النهرين.2020 ،
● استاذ في كلية الطب -جامعة بغداد.2020 ،
● رئيس جامعة ميسان 2020 -2019
● عميد كلية الطب جامعة ميسان.2009 ،
● عضو في اللجنة المكلفة ألعداد دراسة حول فتح كلية طب بجامعة ميسان.2008 ،
● مسؤول التعليم الطبي في مستشفى العمارة العام 2009 - 2005 ،
● مسؤول وحدة الكشف المبكر عن أمراض الثدي في مستشفى العمارة العام2009 - 2005 ،
.
● مدير مستشفى العمارة العام. 2005 – 2003 ،
● طبيب اختصاص في وزارة الصحة. 1999 ،
● طبيب مقيم في مستشفى العمارة العام.1992 ،

الخبرات العلمية
 .1زميل جمعية الجهاز الهضمي والكبد في العراق .
 .2زميل جمعية الجراحين العراقيين .
 -3عضو في الهيئة العراقية لالعتماد االكاديمي لكليات الطب والمستشفيات التعليمية.
 -4عضو هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل
المؤتمر الرابع لدائرة صحة ميسان .1999 ،مشاركة في بحث عن
●
(عالج جروح القولون)
● المؤتمر الخامس لدائرة صحة ميسان ،مشاركة بتقديم حالة نادرة وهي وجود
حصا متعدد في انبعاج األحليل.

● ورشة عمل في جامعة البحرين للفترة ، 2004/5/27-25
عنEVIDENCE – BASED MEDICINE
● ورشة عمل في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،حول
الكشف المبكر عن أمراض الثدي.
● مؤتمر علمي ،دبي . 2009/4/12-9
● المؤتمر العلمي العالمي ألمراض السرطان  ،البصرة 2009 ،
● مؤتمر علمي ،دبي2010 ،
● تدريب على جهاز تفتيت الحصا في ألمانيا ولمدة أسبوعين وعلى نفقة وزارة
الصحة عام 2010
● مؤتمرات علمية في كليات الطب بجامعة الكوت وجامعة القادسية وجامعة
الكوفة.
● ندوات وورش عمل أقيمت من قبل االعتمادية وضمان الجودة لكليات الطب
العراقية وتحت اشراف منظمة الصحة العالمية.
● الندوات الطبية ،دائرة صحة ميسان ،كلية الطب جامعة ميسان.
● المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم/11-10 ،تشرين الثاني .2010/
● المؤتمر الطبي األول لجامعات ميسان ،كربالء ،بابل.2012/11/12-11 ،
● ورشه عمل ،االدارة االمركزية لجامعات بابل وميسان والنهرين ،كانون الثاني
.2014
● المؤتمر العربي الطبي األول للطب عن بعد ،القاهرة 21-19
● مؤتمر التضامن في القطاع الصحي العراقي الثاني ،تركيا.2016 \26-23 ،

الكتب المؤلفة:
* التفكير التربوي واستراتيجيات تدريسه ومضات علمية اكاديمية معاصرة ،من قبل االستاذ
الدكتورعلي عبد العزيز الشاوي و االستاذ الدكتور نجم عبد هللا، 2020.
*مفهوم استراتيجيات التعلم النشط بين النظرية البنائية والمعرفية ،من قبل االستاذ الدكتورعلي عبد
العزيز الشاوي و االستاذ الدكتور نجم عبد هللا، 2020.

البحوث المنشورة
1-Hikmat A.Hatam. Dr Ali Abdulaziz. Management of colonic injury.
Alkufa medical journal vol. 4 NO.1 2000.
2-Multiple urethral diverticulum stones, case report
3- Dr. Ali Abdul Aziz. Al-Shawi. Descriptive study of breast cancer in
missan (south of Iraq). Medical j.of Babylon .no.2 vol.9 2012 p419-426.
4-Dr.Ahmed.A., Mohamed R, Dr. Ali Abdul Aziz. Al-Shawi. Alteration of
serum Cholestrol,Vitamin C and Uric acid in breast cancer of women from
Amara City. Published in special volume of first scientific conference of
scientific college of misan university.10-11 Nov. 2010 p184-190.
5- Dr. Ali Abdul Aziz. Al-Shawi. Plug and patch Mesh Repair of Inguinal
Hernia Under Local Anesthesia in Elderly Patients. Kufa Med. Journal 2012.
Vol.15. No.3
6- Dr. Ali Abdul Aziz. Al-Shawi. Modified shoelace Repair Of Large
Abdominal Incisional Hernias. Bas J Surg, 23 ,2016.
7- Dr. Ali Abdul Aziz. Al-Shawi.Modified Sistrunk Operation of ThyroGlossal - Cyst-fistula. Medical Jour. Of Babylon 2018. Vol.15. No.1
8- Tahssein A.M,Adeeb .A., Ali.A. Alshawi. The possible protective effect
of Candestartan Against Methoteraxate Induced Hepatotoxicity In Rabbit.
9- Mohamed Abdul-monther, Ali Abdulaziz Alshawi, Hanaa.S.K ,
Mahdy.M.T Levels of serum prolactin and estradiol hormone of

pre-and postmenopausal women breast cancer in misan city –
Iraq: Comparative study. Sch. J. App. Med. Sci.,2017;5(6B):2175-2178
10- Dr. Ali Abdul Aziz. Al-Shawi. Impact of stay sutures on laparoscopic
access complication. Karbala J. Med. Vol.11, No.1, June, 2018 P3948-3951

كتب الشكر والتقدير

 .1شكر وتقدير للجهود المبذولة في العمل حسب كتاب م  .العماره العام المرقم  487في
.1993/2/2
 .2شكر وتقدير للجهود المبذولة في متابعة المرضى حسب كتاب م .العمارة العام المرقم
 1210في .1994/3/22
 .3شكر وتقدير للجهود المبذولة في حسب كتاب م  .العمارة العام المرقم  3930في
1993/4/3
 .4شكر وتقدير من عمادة كلية الطب ،جامعة النهرين .
 .5شكر وتقدير بموجب كتاب دائرة صحة ميسان المرقم  4913في .2001/9/15
 .6شكر وتقدير للجهود المبذولة من محافظ ميسان حسب الكتاب المرقم  16656في
. 2010/10/4
 .7شكر وتقدير للجهود المبذولة حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكتب
الوزير ذي العدد (م و  )1134 /4في .2010/8/5
 .8شكر وتقدير للجهود المتميزة حسب كتاب جامعة ميسان مكتب رئيس الجامعة المرقم
(م ر  )2000/في .2010/9/14
 .9شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي (م و . )2010 / 4
 .10شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( 10537في
.)2011/4/16
.11

شهادة تقديرية من نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي.

.12

كتاب شكر وتقدير من الوكيل االداري االقدم ق\ 12053\1\4في .2016\6\27

.13

كتاب شكر وتقدير من رئيس االشراف والتقويم ج ر\ 1895في .2017\7\9

.14

شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.2017 ،

 .15شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1287 ،في
.2018\1\14
.16

شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي .2020

