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           ركشٍ نجم عبذهللا:  ـم ـــــــــاالســ

  31/4/3611: حاسّخ المْـالد 

 مخزًجو الحالت الزًجْت :

   الٌّجذ  ذد األًالد  :ــعـــ

 مسلمت  :   الذّـــــــــــانت

        نسائْت ًحٌلْذ:      صــالخـخـص

    تاسخارة جامعْو/طبْب:    و ــــــالٌظْف

       اسخار مساعذالذسجت العلمْت :

             كلْت طب الكنذُ/جامعت بغذاد:    عنٌان العمل

         الٌّجذالعمل   : ىاحف

 .أًالً : المؤىالث العلمْت  

 

الدرجة 
 العلمٌة

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة

 بكالوريوس
 

 9191 طب بغداد بغداد

 9116 صرٌةطب المستن المستنصرٌه الماجستير

 هالدكتورا
 

 9111 طب المستنصرٌة المستنصرٌه

    أخرى

 انٗ -انفترح يٍ  اندٓخ انٕظٛفخ د

 

 
 

 انصٕرح 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانْاً : الخذسج الٌظْفِ . 

 

 ثالثاً : الخذسّس الجامعِ . 

 انٗ -يٍ انفترح   اندبيعخ )انًعٓذ / انكهٛخ(  اندٓخ د

 ٔانتٕنٛذ انُطبئٛخكهٛخ غت انكُذٖ /  1

 انُطبئّٛ ٔانتٕنٛذ  

 ٔحتٗ االٌ 2006 خبيعخ ثغذاد

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

 

 1111-1191 يطتشفٗ انٛريٕن انتعهًٛٗ / ثغذاد غجٛجّ يمًّٛ دٔرّٚ 1

 
 1112-1111 و .ثهذرٔز انعبو  غجٛجخ تذرج فٗ يحبفظخ دٚبنٗ 2

 / ثغذاد و . انٛريٕن انتعهًٛٗ  غجٛجّ يمًّٛ لذيٗ 3

 
1112-1111 

 /رئٛطخ انفرعغجٛجّ اختصبص  4

 ٔانتٕنٛذ

 و . انًثُٗ نهٕالدِ / يحبفظخ انًثُٗ 

 
1111-1119 

 2001-1119 و . انُٕر انعبو / ثغذاد غجٛجّ اختصبص  5

6 

 

و . انعهّٕٚ نهٕالدِ ٔيطتشفٗ كًبل  يذٚر/ٔكٛم فرع رئٛص-/يمررغجٛجّ اختصبص 

 فبل االَبثٛتانطبيرائٗ نعالج انعمى ٔاغ

2001-2005 

 2013-2009 كهٛخ غت انكُذ٘ يمررح فرع انُطبئٛخ 1

 ٔحتٗ االٌ 2013 كهٛخ غت انكُذ٘ رئٛص فرع انُطبئٛخ 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : المقشساث الذساسْت الخَ قمج بخذسّسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

فرع النسائٌة  9

 والتولٌد

 

 سادسةوال النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة

 والسادسة 

6006 

 6001 والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 6

 6009 والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 3

 سادسةوال النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 4

 والسادسة 

6001 

 6090 والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 5

 6099 والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 6

 سادسةوال النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 1

 والسادسة 

6096 

 6093 والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 9

 6094 والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 1

 لخامسةالرابعة وا الثالثةو النسائٌة والتولٌد للمراحل فرع النسائٌة والتولٌد 90

 والسادسةوالسادسة

6095 

 6096 وطب االسرة والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 99

 6091 وطب االسرة والسادسة النسائٌة والتولٌد للمراحل الرابعة والخامسة فرع النسائٌة والتولٌد 96

 

 :ششف علْياالخِ أ( الشسائل  ،االطاسّح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

9 The impact of teenage 

pregnancy on 

maternal,fetal and 

neonatatal outcome 

 6094-6093 النسائٌة والتولٌد

6 - Prediction of  fetal 

lung maturity by 

ultrasounic 

thalamic 

echogenicity and 

ossification centers 

of fetal femur and 

tibia 
 

 6095-6094 النسائٌة والتولٌد

3 Step up protocol 

gonadotropin versus 

ovarian drilling in 

management of PCO 

infertile women   

 

 

 6095-6094 النسائٌة والتولٌد

4 The incidence of ovarian cyst at 

Al-Elwiah Maternity 

Teaching Hospital 

 6096-6095 مرحلة ثالثة-مودٌول البحوث



 

 

 

 

 

 

 

5 Doppler ultrasound of uterine 

artery in early abnormal 

pregnancy 

 6096-6095 النسائٌة والتولٌد

6 Knowledge, attitude & practice 

regarding passive smoking on 

pregnant women attending Al-

Elwiya maternity teaching 

hospital 

 

 6096-6095 دبلوم طب االسرة

1 Low Hemoglobin level in pregnant women 

attending obstetric consultant clinic at Al-

Elwiyah maternity teaching hospital 

 6091-6096 مرحلة ثالثة-مودٌول البحوث

 

 

 الخِ شاسك فْيا.العلمْت ًالنذًاث المؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــسنال عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور ثغذاد/انعراق 6000 يؤتًر خًعٛخ انخصٕثّ 1

 حضور ثغذاد/انعراق 6003 يؤتًر خًعٛخ انُطبئٛخ ٔانتٕنٛذ  2

 حضور ٔزارح انصحخ 6003 انُطبئٛخ ثرَبيح تذرٚجٙ انطٕارئ 3

 حضور ٔزارح انصحخ 6005 دٔرح ُْٛبر٘ 4

 حضور عًبٌ / االردٌ 6005 شخ عًم ٔر 5

 حضور /مصرانمبْرِ 6005 يؤتًر خًعٛخ انخصٕثّ  6

7 

 

انًؤتًر االٔرٔثٙ نهخصٕثّ ٔانًطبعذِ عهٗ 

 االَدبة 

 

 حضور نٌٕٛ / فرَطب 2001

 حضور ثٛرٔد / نجُبٌ 2009 . يؤتًر خًعٛخ انخصٕثّ 8

 حضور جامعة بغداد 6009 دورة الترقٌات العلمٌة 9

 حضور جامعة بغداد 6009 دورة التاهٌل التربوي 10

 حضور رٔيب /اٚطبنٛب 6001 دٔرح انتأْٛم انترثٕ٘ ٔانُفطٙ 11

يؤتًر اندًعٛخ انعرالٛخ  12

 نهخصٕثخ فٙ اضطُجٕل

 القاء بحث اسطنبول/تركٌا 6099

 حضور العراق-بغداد 6099 كٕرش انٓٛئخ انطجٛخ انذٔنٛخ 13

 حضور بًد 6096 يؤتًر صحخ انًراح 14

 حضور اربٌل/العراق 6096 دٔرح تذرٚجٛخ عٍ انطَٕبر/ارثٛم 15

 القاء بحث كلٌة طب الكندي 6094 َذٔح زٚبدح انعًهٛبد انمٛصرٚخ 16

 القاء كلٌة طب الكندي 6094 عرض انًُبْح 17

 حضور م.العلوٌة للوالدة 6094 َذٔح عٍ َمم انذو 18

 حضور كلٌة طب الكندي PBL 6094-َذٔح عٍ انًُٓبج انحذٚث   19

 حضور المنصور مٌلٌا 6095 انعرالٛخ انًؤتًر انذٔنٙ نهدًعٛبد 20

 حضور بغداد 6095 َذٔح خًعٛخ ارتفبع انعغػ 21

 القاء محاضرة فندق بابل-بغداد 6096 يؤتًر كهٛخ غت انكُذ٘ انثبنث 22



 

 

 

 

 

 

 

 حضور بغداد 6096 َذٔحانشركخ انذٔنٛخ انذٔائٛخ 23

 القاء محاضرة بغداد 6096 عٍ تكٛص انًجبٚط ٚخَذٔح و.انعهٕ 24

 القاء محاضرة بغداد 6096 َذٔح شركخ فبريبالٍٚ عٍ االضجرٍٚ 25

عٍ االيراض  يؤتًر فبريب انذٔائٛخ 26

 انُطبئٛخ

 حضور دبً 6096

نعالج  َذٔح شركخ يٛرن انذٔائٛخ 27

 انعمى ثعمبر انجركٕفٛرش

 حضور فندق بابل-بغداد 6096

كخ انًعًٕرح يطتدذاد َذٔح شر 28

 عالج تُخر انعظبو

 حضور فندق بابل-بغداد 6096

 حضور بغداد 6096 يؤتًر خًعٛخ ارتفبع ظغػ انذو 29

 حضور بغداد 6096 يؤتًر ثبٚر عٍ عمبر انذفبضتٌٕ 30

 حضور قسم ضمان الجودة 6096 ادخبيعخ ثغذ-ٔرشخ عًم 31

 حضور الكنديكلٌة طب  6096 حٕل يراخعخ انًُبْح ٔرشخ عًم 32

َذٔح عٍ عالج كهٕتبثبٌٕٚ فٙ عمى  33

 انرخبل

 حضور بغداد 6096

كٕرش تعهًٛٙ حٕل غت االضرح فٙ  34

 انعراق حمبئك ٔتحذٚبد

 حضور كلٌة طب الكندي 6096

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 طلبة الدراسات واشراف عن تدرٌس المناهج عضو لجنة

 /م.العلوٌةالعلٌا

 م.العلوٌة للوالدة

 طبٌب استشاري فً م.العلوٌة عضو لجنة المقاصة

لجنة االسئلة واالوسكً واالستالل والعلمٌة 

 فً الفرع

 المشاركة فً امتحان طلبة البورد العربً

 ترقٌاتالالغراض النشروتقٌٌم البحوث داخل وخارج الكلٌة  المشاركة فً امتحان طلبة دبلوم طب االسرة

  العلمٌة

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Maternal and fetal outcomes in emergency 

versus elective two or more previous cesarean 

deliveries  

 

Al-Kindy College 

Medical Journal 

2010 

2 A comparative study between the side-

effects of Copper intrauterine device in 

women with scarred and non-scarred 

uterus 

Iraqi journal of medical 

science 

 

2011 

3 Isosorbide mononitrate versus mesoprostol for 

cervical ripening 

Al-Kindy College 

Medical Journal 

 

2011 

4 A study of serum magnesium and calcium 

levels in missed abortion 

Iraqi journal of medical 

science 

 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

5 Presentation and management outcomes of eclampsia at Al-

Elwiyah teaching hospital 

The official journal of 

Iraqi board for medical 

specialization 

 

2013 

6 Levels of Some Proinflammatory Cytokines in 

Obese Women with Polycystic Ovary 

Syndrome after Metformin Therapy 

Al-Kindy College 

Medical Journal 

 

2013 

7 THE INFLUENCE OF PREMENOPAUSAL SIMPLE 
HYSTERECTOMY 

ON BONE MASS DENSITY 

IMPACT: International Journal 

of Research in Applied, 

Natural and Social Sciences 
2015 

8 The Impact of Teenage Pregnancy on Maternal, Fetal and 

Neonatal Outcomes 

International Journal of 

Scientific Research in 

Knowledge 

2015 

 

 .المحلية والدولية  الهيئات العلميةعضوية  :تاسعا 

 الجمعٌة العراقٌة للخصوبة     

 الجمعٌة العراقٌة الرتفاع ضغط الدم 

 الجمعٌة العراقٌة للنسائٌة والتولٌد  

 نقابة االطباء   

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 9110 م.صدام لالطفال شكر وتقدٌر 9

 9111 دائرة صحة المثنى شكر وتقدٌر 6

 4عدد 9119 دائرة صحة المثنى شكر وتقدٌر 3

 6005 م.العلوٌة للوالدة شكر وتقدٌر 4

 6001 م.العلوٌة للوالدة شكر وتقدٌر 5

 6009 جامعة بغداد/مركز التطوٌر شكر وتقدٌر 6

 6094 مجلس النواب العراقً شكر وتقدٌر 1

 6095 كلٌة طب الكندي شكر وتقدٌر 9

1 

 

 6095 كلٌة طب الكندي شكر وتقدٌر

 6096 كلٌة طب الكندي شكر وتقدٌر 90

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

  الٌوجد 9

6   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 انعرثٛخ             

  ّٚاالَكهٛس            

  

 

 

 

 

 

   CD يهحٕظخ : ٚتى تطهٛى َطخخ عهٗ  


