
 

 

 

 

 

 

 

 انسْشه انزاحْو
 

 

 

 

 د.ىذٍ عذنان حبْب   :       ـم ـــــــــاالســ

  
 4/3/0791 : حاسّخ انمْـالد 

  

 مخضًجت انحانت انضًجْت :

 ثالثت     ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهمت  :   انذّـــــــــــانت

       طبْب اخخصاص/ بٌسد عشاقِ طب اسشة:       ضــانخـخـص

   جامعِ اسخار :    و ــــــانٌظْف

    اسخار مساعذ   انذسجت انعهمْت :

طب انمجخمع/ كهْت طب انكنذُ/جامعت بغذاد/ ًصاسة انخعهْم انعانِ ً  فشع/  حذسّسِ -:       عنٌان انعمم
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 .أًالً : انمؤىالث انعهمْت  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 4991 الطب المستنصرٌة

  

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

    الماجستٌر

 هالدكتورا
 

 1004 طب بغداد بغداد

ي استشار
 رضاعة طبٌعٌة

البورد االمريكي للرضاعة 
 الطبيعية

 2002 البورد االمريكي للرضاعة الطبيعية

استشاري طب 
 اسرة

 2002 الدائرة القانونية وزارة الصحة

 الى -الفترة مه  الجهت الىظٍفت ث

 1996-1994 دائرة صحت بغذاد االقامت الذورٌت 1

/ مقٍمت قذمى/طالبت  دراضاث علٍا 2

ث علٍا/البىرد العراقً دراضا

 لطب االضرة

المجلص العراقً لالختصاصاث 

 الطبٍت/بىرد طب اضرة

1996-2001 

وزارة الصحت/مركس تخصصً  طبٍب اختصاص طب اضرة 3

 لطب االضرة

2001-2005 

طبٍب اختصاص/مذٌرة شعبت  4

 طب االضرة

 2002-2005 مركسوزارة الصحت

طبٍب اختصاص/مذرش  5

 جامعً

كلٍت طب مع/ فرع طب المجت

الىهرٌه/جامعت الىهرٌه/ وزارة 

 التعلٍم العالً والبحث العلمً

2002-2009 

كلٍت طب فرع طب المجتمع / طبٍب اختصاص/مذرش 6

الكىذي/جامعت بغذاد/ وزارة التعلٍم 

 ثحالعالً والب

2009 – 2011 

/  طبٍب اختصاص/اضتار مطاعذ 2

 مقرر الفرع

كلٍت طب فرع طب المجتمع /

امعت بغذاد/ وزارة التعلٍم الكىذي/ج

 ثحالعالً والب

20011 -2012 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانْاً : انخذسج انٌظْفِ . 

 

 ثانثاً : انخذسّس انجامعِ . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 2009-2002 الىهرٌه طبٍب اختصاص/مذرش 1

 2011-2009 بغذاد طبٍب اختصاص/مذرش 2

 ولحذ االن 2011 بغذاد طبٍب اختصاص/اضتار مطاعذ 3

4    

طبٍب اختصاص/اضتار مطاعذ/   8

 الفرع رئٍطت

فرع طب المجتمع /كلٍت طب 

الكىذي/جامعت بغذاد/ وزارة التعلٍم 

 العالً والبحث

 ولحذ االن – 20013

 ولحذ االن 2012  اضتشاري طب اضرة 

لالختصاصاث  المجلص العربً مشرف /بىرد عربً طب اضرة 

 الطبٍت

 ولحذ االن 2009

مشرف /بىرد عراقً طب  

 اضرة

المجلص العراقً لالختصاصاث 

 الطبٍت/بىرد طب اضرة

 ولحذ االن 2012

فرع طب المجتمع /كلٍت طب  مىطق مىدٌىل المشروع البحثً  

 الكىذي/جامعت بغذاد/ وزارة التعلٍم

 ولحذ االن 2014

مىطق مىدٌىالث المرحلت  

  الثالثت

فرع طب المجتمع /كلٍت طب 

 الكىذي/جامعت بغذاد/ وزارة التعلٍم

 ولحذ االن 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسْت انخَ قمج بخذسّسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالمس ت

المجتمع/كلٌة  و لسم طب االسرة 4

 طب النهرٌن

الرعاٌة الصحٌة االولٌة، البرمج -

 الصحٌة، 

 طب االسرة، البحوث الصحٌة

1002-1009 

الرعاٌة الصحٌة االولٌة، البرامج - لسم طب المجتمع/كلٌة طب 1

الصحٌة، طب االسرة، البحوث 

الصحٌة، التغذٌة ،االمراض الغٌر 

 انتمالٌة، االمراض االنتمالٌة

 لحد االن -1009

محاضرات بعنوان ممدمة عن طب  البورد العربً لطب االسرة 3

االسرة و االمراض االنتمالٌةو 

 ة االولٌة, الرعاٌة الصحٌ

 ولحد االن 1009

 ولحد االن 1044 طرائك التدرٌس ,اهداف التعلٌم دبلوم عالً/تعلٌم طبً 1
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 :انخِ أششف عهْيا( انشسائم  ،االطاسّح  )خامساً:  

 السنــة مـــالمس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

معدل انتشار التدرن فً العراق  0

 للسنوات العشرة االخٌرة

 1041 د العربً لطب االسرةالبور

 انخِ شاسك فْيا.انعهمْت ًاننذًاث انمؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعماد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

اللجنة العلمٌة المعدة  وزارة الصحة 1001 اننذًة االًنَ حٌل طب االسشة- 1

 للندوة



 

 

 

 

 

 

 

اللجنة العلمٌة المعدة  وزارة الصحة 1001 اننذًة انثانْت حٌل طب االسشة 2

 للندوة
اللجنة العلمٌة المعدة  وزارة الصحة 1002 اننذًة انثانثت حٌل طب االسشة- 3

 للندوة
اللجنة العلمٌة المعدة  وزارة الصحة 1002 اننذًة انشابعت حٌل طب االسشة- 4

جنة العلمٌة المعدة الل وزارة الصحة 1003 اننذًة انخامست حٌل طب االسشة- 5 للندوة

 للندوة
دور االختصاصٌٌن بالرعاٌة  6

الصحٌة االولٌة فً تطوٌر 

 صحة االمهات واالطفال

 عضو مشارن عمان /االردن 1009

 حضور كلٌة طب بغداد 1040 المؤتمر العلمً للسرطان 7

 حضور كلٌة طب الكندي 1040 مؤتمر العلمً لدحر السل  8

ورشة عمل العداد المدربٌن  

لبرنامج المركز الصحٌة صدٌمة 

         االٌافعٌن 

اربٌل/الجامعة االمرٌكٌة فً  1044

 بٌروت

 عضو مشارن

ورشة عمل تدربٌة للصحة  

 النفسٌة للٌافعٌن

 لجنة تمٌٌم وزارة الصحة 1044

المؤتمر االللٌمً االول لجمعٌة   

اطباء االسرة العالمٌة لشرق 

 البحر المتوسط 

ت العربٌة دبً/ االمارا 1044

 المتحدة

عضو مشارن ببحث 

 علمً

ورشة عمل اعداد الخطة  

السنوٌة الستراتٌجٌة العنف ضد 

 المراة

استشاري عن وزارة  UNFPA/عمان/ االردن 1041

 الصحة

ورشه عمل اعداد المدربٌن  

 الخاص بامتحان االوسكً

معة االمرٌكٌة فً / الجااربٌل 1041

 بٌروت

 مشارن



 

 

 

 

 

 

 

ستراتٌجٌة احتفالٌة اطالق اال 

 الوطنٌة للتغذٌة

 حضور بغداد 1041

المؤتمر االول لوزارة التخطٌط  

 واالحصاء/تنظٌم االسرة

 حضور بغداد 1041

دائرة الصحة العامة/ المؤتمر  

 وزارة الصحة

 حضور بغداد/نادي الصٌد االجماعً 1043

 حضور المجلس العربً لطب االسرة 1043 ندوة حول مهارات االتصال 

 

 . االخرى عا : األنشطة العلمٌة ساب 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

عضو اللجنة االستشارٌة لطب االسرة/وزارة  ممرر لسم طب المجتمع

 الصحة

 اللجنة العلٌا لنظام االحالة/ وزارة الصحة اللجنة التربوٌة لطلبة المرحلة الرابعة

عمل برنامج وزارة الصحة عضو فً فرٌك  اللجنة االمتحانٌة /مسؤؤلة المرحلة الثانٌة

 لتطوٌر االطباء الممارسٌن/وزارة الصحة
على طلبة البورد  الماء محاضرات واشراف  ٌس لجنة التدلٌك/ اللجنة االمتحانٌةئر

 العربً لطب االسرة

لجان منالشة لطلبة البورد العربً تراس 

 لطب االسرة 

راء سباب وعضو اللجنة العلٌا للمسح الخاص باال

 للة اوزان الموالٌد/وزارة الصحة



 

 

 

 

 

 

 

عضو اللجنة العلٌا للمسح الخاص بتمٌٌم معرفة  

وممارسات الكادر الصحً لبرنامجً االري 

 والولاٌة من االسهال/ وزارة الصحة

الرازي الطبً كجزء طبٌب اخصائً فً مجمع  

من الٌة التعاون بٌن وزارة التعلٌم العالً وجمعٌة 

 الهالل االحمر.

 

أو تطوٌر امنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع ث 

 . التعلٌم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

4 Client perception of family physician 

working in a family medicine center in 

Baghdad 

Journal of the 

Faculty Medicine 

Baghdad 

2000 

1 The expression of Epestien -Bar virus in 

Breast cancer in relation to age 

AL-Kindy College 

Medical Journal 

2000 

3 Knowledge and preference of mothers 

delivering at AL-Kadhumyia teaching 

hospital regarding C.section and normal 

vaginal delivery 

. Iraqi post graduate 

 Medical Journal 

2000 

1 KAP regarding obesity management 

among family and non family medicine 

physicians working in PHC Centers in 

Baghdad. 

. Iraqi post graduate 

 Medical Journal 

2002 



 

 

 

 

 

 

 

2 Breast feeding and mothers employment AL-Kindy College 

Medical Journal 

2002 

3 Motivators and Work Environment 

Associated with Job Satisfaction among 

Teaching Staff in AL-Kindy College of 

Medicine 

AL-Kindy College 

Medical Journal 

2002 

 Patient satisfaction with health services 

at medical ward in al-kindy teaching 

hospital 

. Iraqi post graduate 

 Medical Journal 

2002 

The expression of EpsteinBarr virus in breast cancer in relation to age 

BJ Hanna, MA Habib, HA AlMosawi Al Kindy Coll Med J 7, 7981/ 2011 

Knowledge and Preference of Mothers Delivering at AL Kadhumyia Teaching 

Hospital 

Regarding Caesarean Section and Normal Vaginal Delivery 

H Habib, M Abdulla, S Yacoub The Iraqi Postgraduate Medical Journal 10 (4)/ 2011 

Motivators and Work Environment Associated with Job Satisfaction among Teaching 

Staff in ALKindy College of Medicine 

HA Huda Adnan Habib, Lujain Anwar, Yossra khalaf/ Al Kindy Col Med J 9 (2), 

7478/ 2013 

Patient Satisfaction with Health Services at Medical Ward in AlKindy Teaching 

Hospital 

HA Huda Adnan Habib, Lamyaa Ali Hasan, Sundus Shoki Iraqi postgraduate 

Medical Journal 12 (4), 61461/ 2013 

Breast Feeding and Mothers Employment 

NJAIW Huda Adnan Habib Al Kindy Col Med J 8 (2), 3239 /2012 

Knowledge, Attitude and Practice Regarding Obesity Management among the 

Primary 

Health Care Physicians in Baghdad 



 

 

 

 

 

 

 

IMMALK Dr. Huda Adnan Habib, Yousif Abul Rahaem THE IRAQI 

POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL 11 (1), 612/ 2012 

Clients Perception of Family Physician Working in a Family Medicine Centre in 

Baghdad 

HA Habib Journal of the Faculty of Medicine 52 (3), 275-279. 2010 

 

PERCEPTION OF IRAQI PRIMARY HEALTH CARE PROVIDERS ABOUT 

HERBS IN PRACTICE 

ZI Lujain Anwar, Huda Adnan European Journal of Botany, Plant Science and 

Phytology 1 (1), 2752/ 2014 

 

Immunocytochemical Detection of Glutathione STransferase in Peripheral Blood 

Lymphocytes of Rheumatoid Arthritis Patients 

MAH Haider F. Ghazi, Asmaa B. AlObaidi, Huda Adnan J Fac Med Baghdad 57 (4), 

302305/ 2015 

IMPACT OF AN EDUCATIONAL INTERVENTION OF 40 HOURS TRAINING 

OF 

BREAST FEEDING PROMOTING ON THE KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF 

A 

SAMPLE OF HEALTH PROFESSIONAL STAFF: A STUDY OF A PRE AND 

POST 

EVALUATION. 

HA Habib,  European Journal of Biology and Medical Science Research 4 (4), 3256/ 

2016 

Expression of TIMP2 in HPV16 infected oral squamous cell carcinoma in patients in 

Iraq 

KAS Habib A Manal1, Adnan Huda2, Hussain A Israa1  Braz J Oral Sci. 15 (1), 

5459/  2016 

Evaluating the Students Perception of Academic Learning Environments in ALKindy 

Collage of Medicine 

DHA Habib.  AlKindy College Medical Journal 12 (1), 129135/ 2016 

Which medical specialty do I choose? The answer of Iraqi graduated doctors working 

in Basra 

Huda Adnan Habib AlMosawie, Husein J Nayef Iraqi New Medical Journal 2 (1), 

3746/ 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة عضوٌة  :تاسعا 

 جمعية اطباء االسرة العراقية     

    الطبية الجمعية العراقية 

 جمعية التدرن 

 نقابة االطباء العراقية  

 و شهادات التمدٌر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التمدٌر

 السنة الجهة المانحة

وزارة الصحة/مديرعام صحة  شكر وتقدير للجهود المبذولة 0

 الرصافة

2002 

الصحة/مدير عام دائرة وزارة  شكر وتقدير للجهود المبذولة 0

الصحة العامة/ مركز وزارة 

 الصحة

2006 

 2006 وزارة الصحة/وزير الصحة شكر وتقدير للجهود المبذولة 2

 2009 كلية طب النهرين/العميد شكر وتقدير للجهود المبذولة 

 2006 وزارة الصحة/وزير الصحة شكر وتقدير للجهود المبذولة 2

 2000 العمادةدي/ كلية طب الكن شكر وتقدير 4

 2000 العمادةكلية طب الكندي/  شكر وتقدير 5

 2000 العمادةكلية طب الكندي/  شكر وتقدير 5

 2002 العمادةكلية طب الكندي/  شكر وتقدير 5

 2002 العمادةكلية طب الكندي/  شكر وتقدير 6

 2002 العمادةكلية طب الكندي/  شكر وتقدير 7

 

 .أو المترجمة ةالكتب المؤلف: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

2   

2   



 

 

 

 

 

 

 

4   

7 Patient satisfaction with health services at medical ward in 

al-kindy teaching hospital 

 

   

 

 

 ات .ــثانً عشر :اللغ 

 العربٍت             

 االوكلٍسٌت             

  

 

 

 

 


