
 

 

 

 

 

 

 

 

 الضٍزٍ الذاحٍَ
 

 

 

 

        ّقار اكزم حضٍي :     ـن ـــــــــاالصــ

  1791//1/1 : حارٌخ الوٍـالد 

 هخزّجَ  الحالت الزّجٍت :

  اثٌاى   ذد األّالد  :ــعـــ

 هضلوت  :   الذٌـــــــــــاًت

       ًضائٍت ّ حْلٍذ:       صــالخـخـص

 طبٍبت:       َ ــــــالْظٍف

  هذرس     علوٍت :الذرجت ال

          كلٍت طب الكٌذي:       عٌْاى العول

 العول   :         ُاحف

 

 .أّالً : الوؤُالث العلوٍت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 7991 كلية الطب  بغداد

    الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 بورد عراقي
 بورد عربي

 لالختصاصات الطبية زمالة المجلس العراقي
 المجلس العربي لالختصاصات الطبية

9009 
9070 

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهت الىظيفت ث

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاًٍاً : الخذرج الْظٍفً . 

 

 ثالثاً : الخذرٌش الجاهعً . 

 الى -من الفترة   الجامعت )المعهذ / الكليت(  الجهت ث

 1114شباط-1/1111ت جامعة النهرين كلية طب النهرين  1

 92/9/9072من  جامعة بغداد كلية طب الكندي 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 راث الذراصٍت الخى قوج بخذرٌضِا.رابعاً : الوقز 

 1999-1991 دائرة صحت اليرمىك طبيبت مقيمت دوريت 1

 2221-2222 العام دائزة صحت بابل/م. االصكٌذرٌت طبيبت تذرج 2

 2222-2221 دٌالى/م. جلْالء العامدائزة صحت  طبيبت مقيمت قذمى نسائيت وتىليذ 3

 2224-2222 دائزة صحت الزصافت/م. الزعفزاًٍت طبيبت مقيمت قذمى نسائيت وتىليذ 4

 دائزة صحت بغذاد/م.العلٌْتالخعلٍوً طبيبت طالبت بىرد نسائيت وتىليذ 5

 للىالدة

2224-2229 

 2212 ى/م. الْالدةدائزة صحت الوثٌ طبيبت اختصاص نسائيت وتىليذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 9079-9077 االمرا ض النسائية والتوليد النهرٌن /طبالنسائٌة والتولٌد 7

 ومستمرة 9072 االمراض النسائية والتوليد النسائٌة والتولٌد/طب الكندي 9

 محاضرات التولٌد للمرحلة ارابعه 2

 سنةالنصف االول من ال

 النزف الرحمً قبل الوالدة)تقدم المشٌمه(

)انفصال المشٌمة المبكر قبل النزف الرحمً قبل الوالدة

 الوالدة( 

 توائم الحمل اسبابه ومشاكله

 النفاس ومشاكله 

 سمٌنارات وتٌتورٌاالت مودٌول المرحلة الرابعة

 

 

 النسائٌة للمرحلة الخامسة محاضرات 4

 النصف االول من السنة

 

 الجهاز التناسلً االنثوي تشرٌح

 النمو الجنٌنً للجهاز التناسلً االنثوي

 االسقاط وانواعه

 انهاء الحمل الطبً ومشاكله

 الحمل خارج الرحم

 

تدرٌس النسائٌة والتولٌدللمرحلة  2

 السادسة

  التدرٌس العملً والسمٌنارات

 9076 القلب اخذ التارٌخ المرضً لمرضى  تدرٌس كٌفٌة ديول المرحلة الثانيةوم 6

لمرضى النسائٌة  تدرٌس كٌفٌة اخذ التارٌخ المرضً الثالثة ديول المرحلةوم 1

 والتولٌد

9076 

 74/79/9076 لمرضى القلب تدرٌس كٌفٌة اخذ التارٌخ المرضً ديول المرحلة الثانيةوم 8

لمرضى النسائٌة  تدرٌس كٌفٌة اخذ التارٌخ المرضً ةلثديول المرحلة الثاوم 9

 ٌدوالتول

 

99/79/9076 

 

 

 :الخً أشزف علٍِا( الزصائل  ،االطارٌح  )خاهضاً:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

نسبة االسقاط المنسً فً طواريء )مناقشة بحث  7

 التعلٌمً( العلوٌة.م

 9076 مودٌول المرحلة الثالثة

)اسباب ازدٌاد نسبة الزواج المبكر مناقشة بحث  9

 رات ومشاكله(للقاص

 9076 مودٌول المرحلة الثالثة

مناقشة بحث الطالبة كفاح)مدى استفادة  2

النساء من موانع الحمل التً تعطى مباشرة 

 بعد الوالدة واالجهاض(

 15/11/1115 دبلوم طب االسرة

 اشراف بحث المودٌول: 4

فً مرٌضات العٌادة  النزف الرحمً 

 الخارجٌة فً م.العلوٌة التعلٌمً

 9071-9076 مودٌول المرحلة الثالثة

2    

6    

1    

 

 

 الخً شارك فٍِا.العلوٍت ّالٌذّاث الوؤحوزاث صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مركز الحاسبة االلكترونٌة/  12/3/1114-5 (111دورة التأهٌل التربوي) 1

 دجامعة بغدا

 بمتدر

 االلكترونٌة / مركزالحاسبة 12/3/1114-5 (174اللغة العربٌة)دورة  2

 جامعة بغداد

 متدرب

ندوةعن مرض تكٌس المبٌض/برنامج  3

التعلٌم المهنً المستمرلالطباء 

االختصاص  فً مجال النسائٌة 

 والتولٌدفً دائرة صحة الرصافة

 حضور م.العلوٌةالتعلٌمً للوالدة 17/2/1115



 

 

 

 

 

 

 

 

الحٌاة المتفدم للتولٌد الدولٌة  دورة دعم 4

(ALSO) 

 متدرب م.العلوٌةالتعلٌمً للوالدة 12-21/2/1115

 محاضر كلٌة طب الكندي 17/3/1115 ندوة: مرض السكري خالل الحمل 5

ندوة: احدث العالجات المستخدمة فً  6

 طب االم الحوض الشدٌدة

 محاضر كلٌة طب الكندي 2/11/1115

 حضور كلٌة طب الكندي 13/11/1115 ج العلمًورشة عمل عن المنها 7

كورس تعلٌمً عن طب االسرة فً  8

 العراق

  رحضو كلٌة طب الكندي 13/11/1115

 LHفاعلٌة عقار محاضرة عن: 9

analogue  فً عالج المرٌضات

قلٌالت االستجابة لمنشطات االباضة 

 االخرى

 حضور م.العلوٌةالتعلٌمً للوالدة 11/11/1115

رفع عقدة الرحم حالة مرضٌة)تقدٌم  70

 اللٌفٌه مع العملٌة القٌصرٌة(

مؤتمر دائرة صحة بغداد/فندق  15/11/1115

 شٌراتون/قاعة تموز

 محاضر

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

رفع عقدة الرحم اللٌفٌه مع العملٌة ( تقدٌم حالة مرضٌة 

ًٌ وطلبةبوردالنسائٌة فً ألستشارًٌ واخصائالقٌصرٌة(

 7/1/1115م.العلوٌة التعلٌمً فً

ألستشارًٌ واخصائًٌ (IHC)تقدٌم حالة مرضٌة 

م.العلوٌة  وطلبةبوردالنسائٌةفً

  17/3/1115ندوة عن مرض السكري خالل الحمل فً  5/2/1115التعلٌمً

ندوة: احدث العالجات المستخدمة فً طب االم الحوض 

 2/11/1115فً  الشدٌدة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

والمعوقات الناتجه من العملٌات القٌصرٌة الطارئة فً  اسباب 1

 المرحلتٌن االولى والثانٌة من الوالدة فً م.العلوٌة التعلٌمً

 9076 قٌد العمل

حوامل المصابات بمرض السكري خالل نساء اللاعراض ا 1

 الحمل 

 2016 قيد العمل

2    

3    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة عضوٌة  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 1115 ة طب الكنديكلٌ كتاب شكر 7

 15/11/1115 دائرة صحة بغداد درع المشاركة فً مؤتمر 9

2    

4    

2    

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

7   

9   

2   

4   

2   

6   

 

 

 ات .ــثانً عشر :اللغ 

    العزبٍت 

 االًكلٍزٌت          

              

  

 

 

 

 

 

   CD حىظت : يتم تسليم نسخت على  مل


