
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشي انزاجًٍ
 

 

 

 

          د.دمحم جالل حسٍه:   ـم ـــــــــاالســ

  3691: جبسٌخ انمٍـالد 

 محزَج انحبنة انزَجٍة :

  1   ذد األَالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذٌـــــــــــبوة

        طب األطفبل:      صــانحـخـص

  عضُ ٌٍئة جذسٌسٍة    :ً ــــــانُظٍف

  أسحبر     انذسجة انعهمٍة :

      جبمعة بغذاد  يكهٍة طب انكىذ        ;عىُان انعمم

  6307119انعمم   :        ٌبجف

 17710101160:         انٍبجف انىقبل

 jmkhalidi@yahoo.comكحشَوً :انبشٌذ إالن

 .أَالً : انمؤٌالت انعهمٍة  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 7891 الطب نصرٌةالمست

    الماجستير

 هالدكتورا
 

 7881 لالختصاصات الطبٌةالهٌئة العراقٌة  األطفالبورد طب 

 7881 جامعة بغداد دبلوم عالً أخرى

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبوٍبً : انحذسج انُظٍفً . 

 

 ثبنثبً : انحذسٌس انجبمعً . 

 الى -هي الفخرة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 7889-7881 طب جامعة تكرٌت مدرس 1

 0222-7889 جامعة بغداد-الطبكلٌة  مدرس 2

 0221-0222 جامعة بغداد–طب الكندي  مساعد أستاذ 3

 0229-0221 جامعة بغداد–طب السلٌمانٌة مساعد أستاذ 4

 لحد االن-0228 جامعة بغداد-طب الكندي استاذ 5

6    

7    

9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفخرة هي  الجهت الىظٍفت

 1899-1891 صحت بغذاد هقٍن دوري 1

 1881-1899 وحذة هٍذاى طبٍت خذهت العلن 2

 1885-1881 األطفالهسخشفى حواٌت  طالب دراساث-أقذمهقٍن  3

 1889-1886 خعلٍوًهسخشفى حكرٌج ال خصاصًاخ أطفالطبٍب  4

 2001-1888 هسخشفى الكٌذي الخعلٍوً اخخصاص أطفالطبٍب  5

 2006-2001 العلىٌت أطفالهسخشفى  اخخصاص أطفالطبٍب  6

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبٍب أطفال اسخشاري

 

 

     2009-2006 ٍواًٍتهسخشفى االطفال السل

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 لحذ االى 2008 هسخشفى اطفال العلىٌت طبٍب اطفال اسخشاري  9



 

 

 

 

 

 

 

 سابعبً : انمقشسات انذساسٍة انحى قمث بحذسٌسٍب. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 7889-7881 األمراض االنتقالٌة  األطفال 7

 0222-7888 الجهاز التنفسً األطفال ا 0

 0222-0220 أمراض القلب األطفال 2

 0221-0222 أمراض الوراثة األطفال 2

 0221-0221 الجهاز الهضمً أمراض األطفال 1

 0229-0221 التغذٌة األطفال 1

 0221-0222 رالنمو والتطو األطفال 1

 0221-0221 أمراض عصبٌة األطفال 9

 التسمم األطفال 8

 

0229-0228 

 0270-0272 امراض الكلٌة االطفال 72

 0272-0270 امراض الدم االطفال 77

 

 :انحً أششف عهٍٍب( انشسبئم  ،االطبسٌح  )خبمسبً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ختالجات معارف األمهات لال 7

 لحرارٌة عند االطفالالحراري اال

 0222 األطفال

اسباب وفٌات االطفال دون  0

 الخامسة

 0229 طفالطب اال

 0270 طب المجتمع كثرة استخدام المضادات الحٌوٌة 2

2    

1    

1    



 

 

 

 

 

 

 

1    

 

 

 انحً شبسك فٍٍب.انعهمٍة َانىذَات انمؤجمشات سبدسبً:  

 نوع المشاركة  هاأنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك زارة الصحةو 0220 ندوة عن الرضاعة الطبٌعٌة 1

 مشارك بغداد 0220 مؤتمر كلٌة طب الكندي 2

 مشارك وزارة الصحة 0220 ٌكو والدوبلرمؤتمر اال 3

 باألمراض ةالحدٌثالتطورات  4

 الشائعة عند االطفال

 مشارك عمان 0222

 مشارك عمان 0221 دٌثً الوالدةالح إنعاش 5

موتمر الجهاز الهضمً   6

 الهضمًوالكبد

 مشارك اسطنبول 0229

 محاضر لبنان 0228 التطورات فً عالج الربو 7

 مشارك قبرص 0272 مؤتمر االمراض التنفسٌة 9

 محاضر سوٌسرا 0272 مؤتمر التغذٌة  8

 مشارك مالٌزٌا 0277 مؤتمر الجهاز الهضمً  72

 مشارك تركٌا 0270 مؤتمر االمراض الوراثٌة 77

 مشارك دبً 0272 مؤتمر الجهاز الهضمً 70

 مشارك بٌروت 0272 مؤتمر مستجدات عالج  ربو 72

 محاضر التشٌك 0271 مؤتمر التاهٌل التغذوي  72

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 مستشفى العلوٌة– األطفالاستشاري طب  سابقا ةعضو لجنة الترقٌات العلمٌ

 ت طلبة البوردالمشاركة فً امتحانا سابقاوحدة التعلٌم  المستمر مدٌر 

 مناقشة االطارٌح العلمٌة سابقا عضو اللجنة العلمٌة

 تقٌٌم البحوث حالٌا مجلة طب الكندي تحرٌرعضو لجنة 

  رئٌس لجنة انضباط التدرٌسٌن سابقا



 

 

 

 

 

 

 

  الترقٌات العلمٌةحالٌارئٌس لجنة 

  رئٌس لجنة التعضٌد حالٌا

  عضو اللجنة االستشارٌة لعمٌد الكلٌة

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 0222 مجلة تكرٌت اللشمانٌا االحشائٌة فً بغداد 1

 7888 مجلة تكرٌت عند األطفال رضاعةأنماط ال 2

 0222 المجلة الطبٌة العراقٌة  تاخر النمو لمرضى فقر الدم المنجلً 3

المجلة العراقٌة  الحالة التغذوٌة لمرضى فقر دم البحر االبٌض 4

 لالختصاصات الطبٌة

0222 

 0222 مجلة تكرٌت األمهاتالفترة بٌن الوالدات عند  5

 0222 مجلة طب الكندي ر لمرضى هشاشة العظمقٌمة التحرٌك المبك 6

 0221 مجلة الهٌئة العراقٌة عوامل خطورة االختالجات الحرارٌة 7

 0221 مجلة الهٌئة العراقٌة التوعٌة عن الحملة الوطنٌة للقاحات فً الرٌف 8

 0221 مجلة طب الكندي مدى وعً االبوٌن للحمى 9

مجلة العراقٌة للعلوم ال أسباب وفٌات األطفال دون الخامسة 11

 العصبٌة

0229 

المجلس العربً  متالزمة داون وانسداد بوابة المعدة 11

 لالختصاصات

0229 

المجلة العراقٌة لطب  الخصائص السرٌرٌة لمرضى شلل الدماغ 12

 المجتمع

0228 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 األطفال عضو الكلٌة الملكٌة البرٌطانٌة لطب     

    الجهاز الهضمً والكبد أطفال ألطباءالجمعٌة األوربٌة عضو  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0272-7889 (02 ) عمٌد طب الكندي   رشكر وتقدٌ 7

 0222 عمٌد طب بغداد رشكر وتقدٌ 0

 0229 لسلٌمانٌةط عمٌد رشكر وتقدٌ 2

 0229-0222 (2 )رئٌس جامعة بغداد   رشكر وتقدٌ 2

 0272 وزٌر الصحة رشكر وتقدٌ 1

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

7   

0   

2   

2   

1   

1   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربٍت             

 تٍزٌاإلًكل             

 الخركٍت 

 

 

   CD هلحىظت : ٌخن حسلٍن ًسخت على  


