
 السيزة الذاتيت

 

 عهٍ عجذ انشصاق عجُذد. االسم:

 

 0651-00-01: تاريخ الميالد

 

 اطفبل اسثعخ-: يزضوجالحالت الزوجيت

 

 : عشالٍالجنسيت

 

 األطفبلانزخصص: طت 

 

 فشع طت االطفبل يمشس /انىظُفخ انحبنُخ: رذسَغٍ

 

 يغبعذ أعزبر:  اللقب العلمي

 

  نكُذٌ, جبيعخ ثغذاد, كهُخ طت ااألطفبل فشع طتعنىان العمل: 

 aao_mayah@yahoo.comانجشَذ االنكزشوٍَ: 

 

 

 المؤهالث العلميت:
 0661, كهُخ انطت, انجبيعخ انًغزُصشَخ ثكبنىسَىط طت و جشاحخ عبيخ  -0

 0661 جبيعخ ثغذاد كهُخ انطت, يٍ طفبلألادثهىو عبنٍ طت   -1

  0666جُخ )دكزىساِ( انًجهظ انعشالٍ نالخزصبصبد انطاألطفبلثىسد عشالٍ طت  -2

 1111 األطفبل, انًجهظ انعشثٍ نطت األطفبلفٍ طت  )دكزىساِ(ثىسد عشثٍ  -3

 

 التذرج الىظيفي:
 0663-0661 طجُت يمُى دوسٌ فٍ يغزشفُبد دائشح صحخ ثغذاد -0

 

 0666-0663طبنت دساعبد عهُب)انجىسد( فٍ يغزشفً انًُصىس انزعهًٍُ نالطفبل -1

 

-انعهىَخ أطفبل فٍ يغزشفً أطفبل وطجُت اخزصبصٍ اإلنضايُخ انخذيخ انعغكشَخ -2

  1111-0666ثغذاد

 1111-1111فٍ يغزشفً انزأيُى انعبو, كشكىن  أطفبلطجُت اخزصبصٍ  -3

 1115-1112 انعهىَخ أطفبلفٍ يغزشفً  أطفبلطجُت اخزصبصٍ   -4

 

 وصاسح انزعهُى انعبنٍ وانجحث انعهًٍ/كهُخ طت انكُذٌ/جبيعخ ثغذاد إنًَمم خذيبد  -5

1115 

  1115 األطفبلانكُذٌ, فشع طت  يذسط, كهُخ طت -7

 

 1101اعزشبسٌ طت االطفبل  -1

 

 1101-3-14يغبعذ, كهُخ طت انكُذٌ, فشع طت االطفبل أعزبر -6



 

 :اللجان المهنيت و العلميت

 1111-1110سئُظ نجُخ انشضبعخ انطجُعُخ فٍ يغزشفً انزأيُى انعبو -0

 1115-1112 انعهىَخ أطفبلعضى انهجُخ انعهًُخ فٍ يغزشفً  -1

 1115كهُخ طت انكُذٌ -خ رذلُك انذفبرش االيزحبَُخعضى نجُ -2

 11103عضى نجُخ االسشبد انزشثىٌ  -3

 

 :الجمعياث العلميت والمهنيت

  0661عضى َمبثخ االطجبء انعشالُخ يُز عبو 

 

 عضى جًعُخ اطجبء االطفبل انعشالُخ

 

 :الخبزاث

 1111-1110عمذ رذسَغٍ نًذح عُزبٌ يع كهُخ طت ركشَذ عبو 

 

 

 التكزيم:

 ذح كزت شكش ورمذَش يٍ دائشح صحخ ثغذاد و صحخ انزأيُى ,وصاسح انصحخ, كهُخ طت انكُذٌ.ع

 

 .العلميتوالنذواث المؤتمزاث 

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة  العنوان 

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور الموصل 0222 برنامج الرضاعة الطبيعية

 حاضرم كركوك 0222 برنامج الرضاعة الطبيعية

 حضور بغداد-م. العلوية 0222 الشلل الرخوي

 ةالكلية الملكية البريطاني 0222 طرق اإلسعاف المتطورة
–  

 عمان-األردن

 حضور

 حضور كلية طب الكندي 0222 ندوة حول الصرع

 حضور طب الكندي 0222 ندوة حول داء السكري

 حضور طب الكندي 0220 داء السمنة

ندوه عن تشوهات الحبل 
 لعصبي عند االطفالا

 محاضر طب الكندي 0222

 محاضر طب الكندي 0222 القصبي ندوه عن الربو



 محاضر طب الكندي 0222 ندوة عن الثاالسيميا

 حضور طب الكندي 0222 ندوة عن تحديث المناهج

 حضور فندق بابل 0222 ؤتمر كلية طب الكنديم

مؤتمر كلية طب 
 المستنصرية

 حضور فندق عشتار 0222

مؤتمر جمعية الغدد 
 الصماء والسكري

 حضور فندق عشتار 0222

مؤتمر جمعية ارتفاع 
 ضغط الدم

 حضور فندق بابل 0222

 

 

 انىاججبد انًكهف ثهب:

 1111-1111يذَش شعجخ انخذج وحذَثٍ انىالدح فٍ يغزشفً انزأيُى انعبو, كشكىن  -0

 1113-1112انعهىَخ  أطفبلفٍ يغزشفً  انطىاسئيذَش شعجخ  -1

    1103-1117, كهُخ طت انكُذٌ األطفبلفشع طت  يمشس -2

 1105-6-14نغبَخ  1103-4-4 سئُظ فشع طت االطفبل -3

 انً االٌ 1105-01-4يمشس فشع طت االطفبل يُز  -4

 

 

 

 :البحىث

ثحث حىل اعجبة عذو رهمُح االطفبل دوٌ انخبيغخ يٍ انعًش يمذو نههُئخ انعشالُخ  -0

 .0666نالخزصبصبد انطجُخ عبو 

ء نذي األطفبل انشضع, أهًُخ انزبسَخ انًشضٍ وانفحص أنغشَشٌ. يُشىس كثشح انجكب -1

 .1100فٍ يجهخ كهُخ طت انكُذٌ ثزبسَخ كبَىٌ األول 

دوٌ انغُخ انخبيغخ  األطفبلاالضطشاثبد انزشُجُخ نذي  وأعجبةانًعبَُش انذًَىغشافُخ  -2

 ُخ نطت انًجزًعفٍ انًجهخ انعشال يُشىس انعهىَخ. أطفبليٍ انعًش انشالذٍَ فٍ يغزشفً 

 1101رًىص -2انعذد -14انًجهذ 

يعهىيبد ورىجهبد األيهبد عٍ اإلعهبل انحبد نألطفبل دوٌ انغُخ انخبيغخ يٍ انعًش  -3

انًجهذ انشالذٍَ فٍ يغزشفً أطفبل انعهىَخ. يمجىل نهُشش فٍ يجهخ كهُخ طت انكىفخ 

 .1101انعذد انثبنث -انخبيظ عشش

فم انىنُذ انًصبة ثضَبدح انحجًضيجهخ كهُخ طت رىارش َغجخ هجىط انغكش فٍ دو انط -4

 1104( 0انعذد )-00انكُذٌ. انًجهذ 

ركهفخ انشضبعخ ثبنمُُُخ عُذ االطفبل انشضع فٍ يذَُخ انعًبسح. يجهخ طت االطفبل  -5

 1105 ( 5انعذد) 4انعبنًُخ. انًجهذ


