
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

          د.محمد جالل حسين:   ـم ـــــــــاالســ

  1963: تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

  3   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

        طب األطفال:      صــالتـخـص

  عضو هيئة تدريسية    :ه ــــــالوظيف

  أستاذ     الدرجة العلمية :

      جامعة بغداد  يكلية طب الكند        ;عنوان العمل

  4157006العمل   :        هاتف

 07705050095:         الهاتف النقال

 jmkhalidi@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1987 الطب نصريةالمست

    الماجستير

 هالدكتورا
 

 1995 لالختصاصات الطبيةالهيئة العراقية  األطفالبورد طب 

 1995 جامعة بغداد دبلوم عالي أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1998-1996 طب جامعة تكريت مدرس 1

 2000-1998 جامعة بغداد-الطبكلية  مدرس 2

 2006-2000 جامعة بغداد–طب الكندي  مساعد أستاذ 3

 2008-2006 جامعة بغداد–طب السليمانية مساعد أستاذ 4

 لحد االن-2009 جامعة بغداد-طب الكندي استاذ 5

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة

 1988-1987 صحة بغداد مقيم دوري 1

 1991-1988 وحدة ميدان طبية خدمة العلم 2

 1995-1991 األطفالمستشفى حماية  طالب دراسات-أقدممقيم  3

 1998-1996 تعليميمستشفى تكريت ال تصاصياخ أطفالطبيب  4

 2001-1999 مستشفى الكندي التعليمي اختصاص أطفالطبيب  5

 2006-2001 العلوية أطفالمستشفى  اختصاص أطفالطبيب  6
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 طبيب أطفال استشاري

 

 

     2008-2006 يمانيةمستشفى االطفال السل

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 لحد االن 2009 مستشفى اطفال العلوية طبيب اطفال استشاري  8



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1998-1996 األمراض االنتقالية  األطفال 1

 2003-1999 الجهاز التنفسي األطفال ا 2

 2004-2002 أمراض القلب األطفال 3

 2006-2004 أمراض الوراثة األطفال 4

 2007-2006 الجهاز الهضمي أمراض األطفال 5

 2008-2007 التغذية األطفال 6

 2006-2004 رالنمو والتطو األطفال 7

 2006-2005 أمراض عصبية األطفال 8

 التسمم األطفال 9

 

2008-2009 

 2012-2010 امراض الكلية االطفال 10

 2014-2012 امراض الدم االطفال 11

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ختالجات معارف األمهات لال 1

 لحرارية عند االطفالالحراري اال

 2003 األطفال

اسباب وفيات االطفال دون  2

 الخامسة

 2008 طفالطب اال

 2012 طب المجتمع كثرة استخدام المضادات الحيوية 3

4    

5    

6    
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هاأنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك زارة الصحةو 2002 ندوة عن الرضاعة الطبيعية 1

 مشارك بغداد 2002 مؤتمر كلية طب الكندي 2

 مشارك وزارة الصحة 2002 يكو والدوبلرمؤتمر اال 3

 باألمراض ةالحديثالتطورات  4

 الشائعة عند االطفال

 مشارك عمان 2004

 مشارك عمان 2005 ديثي الوالدةالح إنعاش 5

موتمر الجهاز الهضمي   6

 الهضميوالكبد

 مشارك اسطنبول 2008

 محاضر لبنان 2009 التطورات في عالج الربو 7

 مشارك قبرص 2010 مؤتمر االمراض التنفسية 8

 محاضر سويسرا 2010 مؤتمر التغذية  9

 مشارك ماليزيا 2011 مؤتمر الجهاز الهضمي  10

 مشارك تركيا 2012 مؤتمر االمراض الوراثية 11

 مشارك دبي 2013 مؤتمر الجهاز الهضمي 12

 مشارك بيروت 2014 مؤتمر مستجدات عالج  ربو 13

 محاضر التشيك 2015 مؤتمر التاهيل التغذوي  14

 مشارك بلغاريا 2015 مؤتمرالبحر االبيض المتوسط 15

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 مستشفى العلوية– األطفالاستشاري طب  سابقا عضو لجنة الترقيات العلمية

 ت طلبة البوردالمشاركة في امتحانا سابقاوحدة التعليم  المستمر مدير 

 مناقشة االطاريح العلمية سابقا عضو اللجنة العلمية

 وثتقييم البح حاليا مجلة طب الكندي تحريرعضو لجنة 



 

 

 

 

 

 

 

  رئيس لجنة انضباط التدريسين سابقا

  رئيس لجنة الترقيات العلميةحاليا

  رئيس لجنة التعضيد حاليا

  عضو اللجنة االستشارية لعميد الكلية

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2004 مجلة تكريت يا االحشائية في بغداداللشمان 1

 1999 مجلة تكريت عند األطفال أنماط الرضاعة 2

 2003 المجلة الطبية العراقية  تاخر النمو لمرضى فقر الدم المنجلي 3

المجلة العراقية  الحالة التغذوية لمرضى فقر دم البحر االبيض 4

 لالختصاصات الطبية

2003 

 2004 مجلة تكريت األمهاتعند الفترة بين الوالدات  5

 2004 مجلة طب الكندي قيمة التحريك المبكر لمرضى هشاشة العظم 6

 2006 مجلة الهيئة العراقية عوامل خطورة االختالجات الحرارية 7

 2006 مجلة الهيئة العراقية التوعية عن الحملة الوطنية للقاحات في الريف 8

 2007 لكنديمجلة طب ا مدى وعي االبوين للحمى 9

المجلة العراقية للعلوم  أسباب وفيات األطفال دون الخامسة 10

 العصبية

2008 

المجلس العربي  متالزمة داون وانسداد بوابة المعدة 11

 لالختصاصات

2008 

المجلة العراقية لطب  الخصائص السريرية لمرضى شلل الدماغ 12

 المجتمع

2009 

 

 .حلية والدولية الهيئات العلمية المعضوية  :تاسعا 

  األطفالعضو الكلية الملكية البريطانية لطب     

    الجهاز الهضمي والكبد أطفال ألطباءالجمعية األوربية عضو  



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2010-1998 (20 ) ي عميد طب الكند  رشكر وتقدي 1

 2003 عميد طب بغداد رشكر وتقدي 2

 2008 لسليمانيةط عميد رشكر وتقدي 3

 2008-2000 (4 )رئيس جامعة بغداد   رشكر وتقدي 4

 2010 وزير الصحة رشكر وتقدي 5

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

 ةاإلنكليزي             

 التركية 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


