االسم الثالثي واللقب  :محفوظ فالح حسن الكناني
التولد  :البصرة 2791 - 12 – 6
التحصيل العلمي  :الدكتوراه

التخصص الدقيق Physiology :

اللقب العلمي  :أستاذ

تاريخ التعين في الجامعة  1111 / 6 / 21 :م

المهنة  :أستاذ جامعي – فرع العلوم الطبية  -كلية التمريض – جامعة البصرة .

الشهادات الدراسية الحاصل عليها :

االختصاص
Physical Education science
Physiology

الجهة المانحة
جامعة البصرة
جامعة البصرة

التقدير والتسلسل
جيد جدا  -الثالث
جيد جدا  -االول

الشهادة
ت
 1البكلوريوس
 2الماجستير
3

الدكتوراه

Physiology

جامعة البصرة

جيد جدا

4

بكلوريوس

Computer Sciences

كلية شط العرب  -الجامعة

جيد جدا  -الثاني

رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه

عنوان رسالة الماجستير
االختصاص
المشرف
عنوان اطروحة الدكتوراه
االختصاص
المشرف

اثر التحكم بمعدالت السرعة وزوايا االنحدار في استجابات جهازي التنفس والدوران
وزمن الفاعلية الكهربائية لعضلة القلب
Physiology
استاذ دكتور علي حسين الهاشمي – كلية الطب – فرع الفسلجة
دراسة مقارنة لتكيفات عضلة القلب التراكمية ونسب تأثيرها ببعض وظائف جهازي
التنفس والدوران لدى رياضيي الفعاليات االوكسجينية والالأوكسجينية
Physiology
استاذ دكتور عبد الرحيم الحمراني – كلية الطب – فرع الباطنية

المناصب اإلدارية :
ت
1
2
3
4
2

عنوان الوظيفة
معاون العميد للشؤون االدارية
رئيس فرع العلوم الطبية
مقرر مجلس كلية
مقرر ووكيل رئيس فرع العلوم النظرية
أمين أتحاد الطب الرياضي/فرع البصرة

الجهة التي عمل فيها
كلية التمريض
كلية التمريض
كلية علوم التربية الرياضية
كلية علوم التربية الرياضية
اللجنة االولمبية الوطنية

الفترة  /من  -الى
2112 – 2112
2112-2111
2112-2112
2112 -2112
 -2114لحد االن

التدريس الجامعي :
المقرر الدراسي
الكلية
Physiology & Anatomy
التمريض
Physiology
التمريض
Pathophysiology
التمريض
Biostatistics
التمريض
Physiotherapy
التمريض
Research projects
التمريض

المرحلة
االول
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الرابع

لغة التدريس
English
English
English
English
English
English

النشاطات االخرى
 -2ستة وثالثون ( )36بحث ودراسة علمية منشرورة في مجالت ومؤتمرات علمية.
-1عضو لجنة تحديث مناهج الفسلجة والتشريح والفسلجة المرضية في كليات التمريض العراقية.
 -3اختير بحثه الموسوم ( تحديد معادالت التنبوء براحة القلب وفق بعض المؤشرات.
الفسيولوجية ) افضل ثالث بحوث في مؤتمر علوم الحركة والفسيولوجا بجامعة الملك سعود عام
.1116
-4ترئس اكثر من اربعين ( )41لجنة علمية وادارية خالل عامي .1122-1124
 -2رئيس اللجنة العلمية في كلية التمريض .
 -6رئيس لجنة االستالل العلمي في كلية التمريض .
-9حصل على العديد من الشهادة التقديرية لمشاركته واسهاماته العلمية واالكاديمية.
 -8قدم دراستين لفتح كلية العلوم الطبية التطبيقية ومركز الجامعة اللعالج الطبيعي.
مهارات الحاسوب -:
Skills
Data analysis & Data base
Data base
Display
Writing
Browsing

Programs
SPSS - Program
Excel
Power point
Word
Internet

