
 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشِ انزاجٍّ
 

 

 

 

        ٔجذاٌ اكشو حسٍٍ :     ـى ـــــــــاالســ

  7691/ 71/ 71: جاسٌخ انًٍـالد 

 يحزٔجة  انحانة انزٔجٍة :

  ثالثة    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يسهًة   :   انذٌـــــــــــاَة

       طب يجحًع :       صــانحـخـص

   اسحشاسٌةطبٍبة :      ّ ــــــانٕظٍف

 اسحار يساعذ  انذسجة انعهًٍة :

           كهٍة طب انكُذي :      عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْاجف

     91697810911:     انٓاجف انُقال

كحشًَٔ :انبشٌذ إالن  dr.wijdan2002@yahoo.com  

 .أٔالً : انًؤْالت انعهًٍة  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة ة العلمٌةالدرج

 بكالورٌوس
 

 9191 كلٌة الطب  المستنصرٌة 

    الماجستٌر

 هالدكتورا
 

الهٌئة العراقٌة لالختصاصات 
 لالختصاصات الطبٌة 

 2002 

    أخرى

 

 

 

 ح انصىر

mailto:wijdan2002@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثاٍَاً : انحذسج انٕظٍفً . 

 

 ثانثاً : انحذسٌس انجايعً . 

 انى -يٍ انفترح   انجبيؼخ )انًؼهذ / انكهٍخ(  انجهخ د

 لحد االن  -2009 جامعة بغداد كلٌة طب الكندي  1

 2090  الصحٌة المجلس العربً لالختصاصات 2

قً لالختصاصات المجلس العرا 3

 الطبٌة

 2092 

  2092 دراسة الدبلوم تعلٌم طبً  كلٌة طب الكندي 4

 ولحد االن 2092 طب االسرة ‘ دراسة الدبلوم  5

 ولحد االن 2092 بورد عراقً وعربً  6

7    

9    

 

 

 انى -انفترح يٍ  انجهخ انىظٍفخ د

 1111 -1191 واسظ/ يحبفظخ انسهراء  و يمًٍخ دورٌخ  1

 1113-1111 لضبء ثذرح  تذرج  2

  1119-1113 لضبء ثذرح طجٍجخ يًبرسخ  3

انهٍئخ انؼرالٍخ نالختصبصبد  طبنجخ دراسبد ػهٍب 4

 انطجٍخ 

1119-2002 

يركس انسٍطرح ػهى االيراض  / طجٍجخ اختصبص  5

 / وزارح انصحخ خاالَتمبنٍ

2003-2009 

 2012 -2009 جبيؼخ ثغذاد يذرش / كهٍخ طت انكُذي  6

 2012 جبيؼخ ثغذاد كهٍخ طت انكُذياستبر يسبػذ/  7



 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انًقشسات انذساسٍة انحى قًث بحذسٌسٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد االن  -2009 علم الوبائٌات / عملً / مرحلة رابعة طب المجتمع 9

  / نظريتغدٌة / المرحلة الثالثة   2

  امراض معدٌة / المرحلة الرابعة/ نظري   2

  احصاء عملً / مرحلة ثالثة   2

  المرحلة الثانٌة / تغذٌة  5

6    

للكوادر  ض التهاب الكبد الفٌروسًحول السٌطرة على مر  الصحة / وزارة دورات تدرٌبٌة 7

 واالطباء الصحٌة

2002-2009  

 2013 محاضرات دبلوم تعلٌم طبً   9

 2014  محاضرات دبلوم طب اسرة  1

 محاضرات بورد عراقً وعربً   90

 

2092  

 

 :انحً أششف عهٍٓا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خايساً:  

 ةالسنــ مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

9  
تقٌٌم التدرٌب السرٌري وعالقته باألداء 

 األكادٌمً

 

 2095-2092 طب المجتمع

2 Nutritional assessment of 

handicapped patients 
 2016-2015 طب المجتمع

2 KAP study regarding cervical 

carcinoma screening among health 

care provider 

 2016-2015 طب المجتمع

2    



 

 

 

 

 

 

 

5    

6    

7    

 

 

 انحً شاسك فٍٓا.انعهًٍة ٔانُذٔات انًؤجًشات سادساً:  

  you Conferences which     ,Sixth 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 ػضى يشبرن انمبهرح / يصر 2005 الرصد الوبائً القاهرةزمالة برنامج  1

للسٌطرة  شرق البحر االبٌضالمؤتمر االول ل 2

 على التلوث المتوسط 

 ػضى يشبرن انمبهرح / يصر 2005

مؤتمر الجمعٌة المصرٌة للسٌطرة على  3

 التلوث

 ػضى يشبرن انمبهرح / يصر 2005

 مؤتمر الخاص بالسٌطرة على مرض ال 4

 االٌدز 

 ػضى يشبرن وزارح انصحخ/ ثغذاد 2005

ض التهاب المؤتمر الخاص بالسٌطرة على مر 5

 الكبد الفٌروسً 

 ػضى يشبرن وزارح انصحخ/ ثغذاد 2006

 ػضى يشبرن انمبهرح / يصر 2006 المؤتمر الثانً للسٌطرة على التلوث 6

 ػضى يشبرن انمبهرح / يصر 2009 زمالة برنامج التهاب الكبد الفٌروسً 7

 ػضى يشبرن فُذق انرشٍذ GIS      2001برنامج  8

 ػضى يشبرن يىلغ جًؼٍخ يكبفحخ انتذرٌ 2011 طرة على مرض التدرن ندوة علمٌة للسٌ 9

كلٌة الصٌدلة /للسٌطرة على مرض ندوة  01

 االسهال

 ػضى يشبرن  / ثغذادكهٍخ انصٍذنخ 2011

ندوة كلٌة الصٌدلة للسٌطرة غلى امراض  00

 الجهاز التنفسً 

 ػضى يشبرن  / ثغذادكهٍخ انصٍذنخ 2012

 ػضى يشبرن كهٍخ طت انكُذي 2012 علٌم الطبً الت االولى ندوةال 01

 ػضى يشبرن كهٍخ طت انكُذي 2012 الندوةالثانٌة التعلٌم الطبً  01

 ػضى يشبرن فُذق انرشٍذ / ثغذاد 2012 مؤتمر وزارة الصحة فندق الرشٌد  03

 ػضى يشبرن َبدي انصٍذ / ثغذاد 2013 / دائرة الصحة العامة مؤتمر وزارة الصحة  04

 ػضى يشبرن كهٍخ طت انكُذي 2013 الثالثة التعلٌم الطبً ةالندو                         16



 

 

 

 

 

 

 

 ػضى يشبرن كهٍخ انطت /جبيؼخ ثغذاد 2014 التعلٌم الطبًورشة عمل  01

 ػضى يشبرن كهٍخ طت انكُذي 2014 ورشة عمل المناهج 01

 ػضى يشبرن كهٍخ طت انكُذي 2014 ندوة عمل عن كٌفٌة وضع االسئلة  01

 ػضى يشبرن االردٌ  2015 مؤتمر عالمً حول العقم  11

 ػضى يشبرن نجُبٌ 2015 ورشة عمل حول الغقم 10

) جمعٌة ورشة عمل حول ارتفاع ضغط الدم  11
 ضغط  الدم وجمعٌة طب االسرة(

 ػضى يشبرن ثغذاد 2016/2/11

 ضى يشبرنػ ثغذاد 2016/ 3/ 3و2 ثالث لطب الكنديالمؤتمر العلمً ال 12

 ػضى يشبرن ثغذاد 13/5/2016 العراقٌة الرتفاع ضغط الدمجمعٌة لندوة ل 13

 

 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

كجر ػٍ سرطبٌ انثذي ػضى ارتجبط / نجُخ انكشف انً ػضى نجُخ ايتحبٍَخ

نهسٍطرح َذوح فً كهٍخ انصٍذنخ / انجبيؼخ انًستُصرٌخ  نجُخ انتؼهٍى انطجً انًستًرػضى  وػك انرحى  

 َذوح نهسٍطرح ػهى يرض انتذرٌ  ػضى نجُخ تمٍٍى انجحىث ػهى يرض االسهبل

 َذوح نهسٍطرح ػهى يرض انتهبة انكجذ انفٍروسً 50 ػضى نجُخ االرشبد انترثىي

ورشخ ػًم نهسٍطرح ػهى يرض انتهبة انكجذ  20 ػضى نجُخ يكتجخ

 رض انتهبة انكجذ انفٍروسًاجتًبع نهسٍطرح ػهى ي 20 نجُخ انترلٍبدػضى  انفٍروسً

  يمرر نجُخ ترلٍبد

 

أو تطوٌر ثامنا: المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  
. التعلٌم   

 Hepatitis profile in Baghdad during the years 1990-2000. (2002) 
 Screening of Breast Mass in Iraqi Females: Al-Kindy Hospital Breast Clinic 

American Journal of Infectious Diseases 2010 
 A Gender based approach to cardiovascular risk factors among adults with DM    ً World 

Family Medicine Journal. 2010 
  

 Analysis of acute viral hepatitis ( A&E ) in Iraq Global Journal Of Health Science. 2011  
 Trend of smoking among medical and literature colleges American Journal of Infectious 

Diseases .2011. 
Smoking behavior among Medical and literature students / University of Baghdad) 
American Journal of Infectious Diseases 2011 

 Hepatitis B and C IN Iraq during the years 2005-2006 ( Zango medical journal / hawleer 
)2012 

 Initial recognition and prophecy of diabetic nephropathy in type 1diabetes in a sample of 
Iraqi population.( Al kindy Medical Journal)2013 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Risk factors for hepatitis C virus infection among patients with end stage renal disease in 

hemodialysis unit -Al Kindy Teaching Hospital, Baghdad. 2013 

 

 Assessment of Health Behaviors of a Group of Myocardial Infarction Patients 

Admitted To Teaching Hospitals In Erbil4102 

         Perceptions of Medical students toward nosocomial infections at college of 

medicine-Babylon 2014 

 KAP study regarding measles vaccination among medical students at Al kindy 

College of Medicine. 

 Job satisfaction among nurses in major hospitals in Erbil city 2014 
 Knowledge Translation in Emergency Medicine among Intern 

Doctors In Karbala Hospitals 2016 

   الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة عضوٌة  :تاسعا 

           
  عضو جمعٌة التدرن    

  عن طرٌق المستشفٌاتعضو لجنة االمراض المنقولة 

  السٌطرة على مرض التهاب الكبد الفٌروسً . لجنةعضو 

 العراقٌةمعٌة طب االسرة عضو ج 

 العراقٌةعضو نقابة االطباء   

 العراقٌة عضو جمعٌة ضغط الدم 

 الكشف المبكر لسرطان الثدي عضو لجنة ارتباط () 

  عضو تنسٌق وزارة الصحة وجامعة بغداد / كلٌة طب الكندي 

 .)عضو لجنة تلقٌحات )مرض الحصبة  

 

   

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدٌر

 السنة لجهة المانحةا

 9110 وزارة الصحة  كتب شكر وزارة الصحة  90 9

 2005 وزارة الصحة  كتاب شكر 2

 2007  / مصر وزارة الصحة كتاب شكر 2

 2090 كلٌة طب الكندي  كتابٌن شكر   2

 2099 كلٌة طب الكندي كتاب شكر  5

 2092 كلٌة طب الكندي كتاب شكر  6



 

 

 

 

 

 

 

 2092 كنديكلٌة طب ال كتاب شكر  7

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد 9

2   

2   

2   

5   

6   

 

 

  ات .ــثانً عشر :اللغ 

 
   انؼرثٍخ         

 االَكهٍسٌخ             

  

 

 

 

 

 

   CD يهحىظخ : ٌتى تسهٍى َسخخ ػهى  


