
 السيرة الذاتية

 معلومات شخصية

 هالة خلٌل ابراهٌم .االسم : 

 1661واسط تاريخ ومكان الميالد : 

 انثى .الجنس : 

  متزوجة.الحالة الزوجية : 

  عراقٌة .الجنسية : 

 102د - 2ز -212محلة  –بغداد , حً المثنى  العنوان الدائم :

     02601616362: رقم الهاتف

  hala.khalil@yahoo.comالبريد االلكتروني :

 

 الوظيفة الحالية 
 الجلدٌة   شعبة  -: مدرس االمراض الجلدٌة والتناسلٌة / فرع الباطنٌة  11/6/2013 -2002

 كلٌة طب الكندي / جامعة بغداد / وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.                           
 طبٌبة اختصاص فً االمراض الجلدٌة والتناسلٌة / مستشفى الكندي  :                           

 التعلٌمً .                            
 لالختصاصات لدٌة والتناسلٌة / المجلس العربً مدرب االمراض الج الوقت الحالً : - 2002 

 الصحٌة .                              
 ذ مساعد فً اختصاص االمراض الجلدٌة والتناسلٌة    الى الوقت الحالً : استا -2013/ 16/6

 كلٌة طب الكندي . شعبة الجلدٌة والتناسلٌة / /                                       
 التعلٌمً / وزارة الصحة طبٌب استشاري / م الكندي الى الوقت الحالً :  – 2013/ 14/4

 العراقٌة.                                           
 : مشرف االمراض الجلدٌة والتناسلٌة / م الكندي التعلٌمً / وزارة الصحة العراقٌة . 2015

 

 الشهادات 

 مالة الهٌئة العراقٌة ز -شهادة البورد العراقً فً االمراض الجلدٌة والتناسلٌة  : 1662-2002

 اختصاص جلدٌة وتناسلٌة / العراق . لالختصاصات الطبٌة /                    

 الجامعة المستنصرٌة . كلٌة الطب / : بكالورٌوس طب وجراحة عامة / 1616 -1610

 

 الوظائف السابقة 

 اطفال ( –نسائٌة  –جراحة  –: طبٌبة مقٌمة دورٌة )باطنٌة  1616-1612

 م . الكرامة التعلٌمً فً بغداد / م .الوالدة واالطفال فً السماوة .                   

 : طبٌبة تدرج فً المستشفى العام فً الرمٌثة / م . العامل فً بابل . 1661 -1611

 االمراض الجلدٌة والتناسلٌة / م . الجامعً : طبٌبة مقٌمة قدمى فً  1664 - 1662

 طب النهرٌن .                      

 : طبٌبة ممارسة فً االمراض الجلدٌة والتناسلٌة /المستشفى الجامعً . 1666 -1665

 : طالبة دراسات علٌا فً الهٌئة العراقٌة لالختصاصات الطبٌة . 2002 -1662

 



 

 

 الجمعيات العلمية والمنظمات المهنية

 .الوقت الحالً : عضو نقابة أطباء العراق   -1616

 مراض الجلدٌة والتناسلٌة .قٌة لألت الحالً : عضو الجمعٌة العراالوق -1666

 الوقت الحالً : عضواتحاد اطباء الجلد العرب . -2000

 الوقت الحالً : عضو جمعٌة ارتفاع ضغط الدم العراقٌة . -2012

 . الجلد ضو الجمعٌة االوربٌة لعالج وتجمٌلالوقت الحالً : ع -2010

 

 

 العلمية التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات 

 2002المقام فً بغداد  32المؤتمر الطبً العراقً ال -1

 2003/كلٌة طب بغداد  13المؤتمر العلمً ال -2

 2005المؤتمر العلمً الثانً لجمعٌة االمراض الجلدٌة العراقٌة فً اسطنبول  -3

  2014-2003لٌم المستمر فً م.الكندي ندوات التع -4

 لحد االن -2006الكندي ندوات التعلٌم المستمر/كلٌة طب  -5

 نٌا/الدنمارك للسنٌنمؤتمرات الجمعٌة االوربٌة لعالج وتجمٌل الجلد لبنان /المانٌا/اسبا -6

2010/2010/2015/2015 

 للسنٌن دبً دٌرما -ومعرض دبً العالمً المراض الجلد واللٌزرمؤتمر  -2

      2012/2013/2014/2015  

 نللسنٌمؤتمرشارم دٌرما /شرم الشٌخ والقاهرة  -1

 2011/2013 /2014  

 2015/ عاشر لالمراض الجلدٌة فً لبنانال المؤتمر الوطنً -6

 

 

 التكريم والجوائز

 / م . الكرامة التعلٌمً . العراقٌة كتاب شكر وتقدٌر / وزارة الصحة - 1612

 كتب شكر وتقدٌر / كلٌة طب الكندي / جامعة بغداد .  ( 6) – 2013 -2002

 التعلٌم المستمر / جامعة بغداد .كتاب شكر وتقدٌر مع قدم / مركزالتطوٌرو - 2006

 ة / كلٌة الصٌدلة / جامعة بغداد .لعلوم الصٌدالنٌالعراقٌة لمجلة الكتاب شكر وتقدٌر/  - 2012

 كتاب شكروتقدٌر/ وزٌرالتعلٌم العالً والبحث العلمً . -2013

 

 

 

 

 

 



 

 ليف والنشر التأ

المجلة بحث بعنوان عالج مرض الحاصة البقعٌة باالستعمال الموضعً لعصٌر البصل .  -1

 / الٌابان . 2002/ سنة  346 -343ص  / 26الٌابانٌة لالمراض الجلدٌة /مجلد 

 

الفعالٌة العالجٌة لجرع وانظمة مختلفة من مجموعة االزول فً عالج بحث بعنوان  -2

( / ص 4)2المجلة الدولٌة للبحوث الباٌولوجٌة المتطورة / م  مرض الفطرٌات الملونة .

 الهند . / 2012سنة /  266-221

تجربة سرٌرٌة مقارنة لجرعتٌن مختلفتٌن من عقار االساٌكلوفٌر فً عالج بحث بعنوان  -3

  1ك/  2العدد  51/ نقابة اطباء العراق / م .  المجلة الطبٌة العراقٌة الحزام الناري.

 العراق. /2012سنة /  221 -266ص         

فلوروٌوراسٌل  -5عالج الفالول المسطح باالستعمال الموضعً لعقار بحث بعنوان  -4

المجلة الدولٌة للعلوم  . دراسة سرٌرٌة مقارنة . 0و05وعقار الترتٌنوٌن تركٌز 

  / الهند . 2013/ سنة  322-361( / ص 3)2االحٌائٌة والتقنٌة / م

 

 

 


