
 

 

 

 

 

 

 

 انظٍزِ انذاحٍّ
 

 

 

 

   سْزاء دمحم جًٍم عبذ انظٍذ انظطاو   :  ـى ـــــــــاالطــ

   41/4/4891 : حارٌخ انًٍـالد 

 يخشٔجت انحانت انشٔجٍت :

 1    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يظهًت  :   انذٌـــــــــــاَت

        َظائٍت ٔحٕنٍذ:      ضــانخـخـظ

 طبٍبت:       ّ ــــــانٕظٍف

    يذرص   ذرجت انعهًٍت :ان

          كهٍت طب انكُذي /جايعت بغذاد:       عُٕاٌ انعًم

 انعًم   :         ْاحف

 .أٔالً : انًؤْالث انعهًٍت  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 03/6/5332 طب بغداد بغداد

    الماجستير

 هالدكتورا
 

ً زمالة المجلس العرال
 )البورد العرالً( لالختصاصات الطبٌة

 03/0/5300 

 2/9/5305 كلٌة الطب /جامعة الكوفة الدبلوم العالً أخرى

 الى -الفترة هن  الجهة الىظٍفة ت

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاٍَاً : انخذرج انٕظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذرٌض انجايعً . 

 الى -هن الفترة   الجاهعة )الوعهذ / الكلٍة(  الجهة ت

 50/03/5302من بغداد طب الكندي 1
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 رابعاً : انًقزراث انذراطٍت انخى قًج بخذرٌظٓا. 

يظخشفى انُظائٍت ٔاألطفال / دائزة طحت  طبٍبت يقًٍت دٔرٌت   1

 انذٌٕاٍَت / انعزاق 

إنى  12/41/1002يٍ 

1/2/1003  

يظخشفى انشايٍت انعاو / دائزة طحت  ًت دٔرٌتطبٍبت يقٍ 2

 انذٌٕاٍَت/ انعزاق  

إنى  1/2/1003يٍ 

1/8/1003  

دائزة طحت انذٌٕاٍَت / /يظخشفى انذٌٕاٍَت انخعهًًٍ  طبٍبت يقًٍت دٔرٌت 3

 انعزاق
 1/8/1003يٍ 

 48/1/1009إنى

 طانبتطبٍبت يقًٍت قذيى َظائٍت ٔحٕنٍذ  4

 دراطاث عهٍا بٕرد عزاقً

شفى انعهٌٕت انخعهًًٍ نهٕالدة/ دائزة يظخ

 طحت انزطافت/بغذاد/انعزاق

ٔ نغاٌت   48/1/1009يٍ

11/44/1041 

يظخشفى انعهٌٕت انخعهًًٍ نهٕالدة/ دائزة  طبٍبت اخخظاص َظائٍت ٔحٕنٍذ 5

 طحت انزطافت/بغذاد/انعزاق

ٔنغاٌت  40/3/1043يٍ 

41/44/1043 

 23/11/2114هن  كلٍة طب الكنذي هذرس  6



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــسنال ادةـــــالم مـــالقس ت

 سادس-خامس-رابع–ثالث النسائٌة والتولٌد النسائٌة والتولٌد 0

 

5302-5307 

 5306-5302 االخالق الطبٌة/االولمودٌول  النسائٌة والتولٌد 5
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 ال ٌٕجذ :انخً أشزف عهٍٓا( انزطائم  ،االطارٌح  )خايظاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال و األطروحة  أ اسم ت
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 انخً شارك فٍٓا.انعهًٍت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث طادطاً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

ندوة) اهمٌة و دور  1
العاللات االنسانٌة 

والصحة النفسٌة فً 
 المؤسسات (تطوٌر 

مركز التطوٌر والتعلٌم  02/0/5302
 المستمر /جامعة بغداد

 

الى  9/00/5302من  دورة الترلٌات العلمٌة 2
00/00/5302 

مركز الحاسبة االلكترونٌة/ 
 جامعة بغداد

 

 00/0/5302من  (073دورة اللغة العربٌة ) 3
 59/0/5302الى 

مركز التطوٌر والتعلٌم 
 المستمر /جامعة بغداد

 

دورة التاهٌل التربوي  4

(096) 

 00/0/5302من 
 59/0/5302الى 

مركز التطوٌر والتعلٌم 
 المستمر /جامعة بغداد

 

طب الطىارئ  دورة  5

 I.M.Cبأشراف 

الى  08من 

59/0/5339 

  مستشفى الكندي

مركز الحاسبة االلكترونٌة/  57/0/5302 المكتبة االفتراضٌة 6
 جامعة بغداد

 

اة المتمدم دعم الحٌدورة  7
 للتولٌد الدولٌة

 06 ىال 02من 

/2/5302 

  مستشفى بغداد التعلٌمً

مؤتمر كلٌة طب الكندي  
 الثالث

  فندق بابل 5-0/0/5306

ورشة عمل )مهارات  
 التواصل فً التطبٌك(

  فندق بابل 0/0/5306

ورشة عمل )تمٌٌم وعالج  
 ارتفاع ضغط الدم (

  فندق بابل 0/0/5306

  فندق كراند حٌاة/دبً 5/2/5306-0 المراةمؤتمر صحة  

محاضرة )التهاب الكبد  
 الفٌروسً فً الحمل(

  مستشفى العلوٌة للوالدة 05/2/5306



 

 

 

 

 

 

 

ندوة)احدث عالجات الم  
 الحوض المزمن(

  كلٌة طب الكندي 9/00/5306

ورشة عمل )مراجعة  
 المنهاج الدراسً(

  كلٌة طب الكندي 52/00/5306

  فندق عٌون بغداد 06/05/5306 مم(ندوة)عالج الع 

مؤتمر دائرة صحة بغداد  
 الرصافة

  فندق عشتار شٌراتون 56-57/05/5306

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

جولة سرٌرٌة كبرى لطالب البورد فً  
فً م.العلوٌة التعلٌمً للوالدة 

07/8/5302 
  

  

  

 

أو تطوير وعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشر 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 الصوتية فوق بالموجات الجنين لمھاد الصدى كثافة قياس دراسة 1
 الجنين رئة لنضوج كعالمة

المجلة المفتوحة للنسائٌة 

 والتولٌد

5305 

2    

3    

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .يئات العلمية المحلية والدولية الھعضوية  :تاسعا 

  

     

 و شھادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شھادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 5336 م. النسائٍة واألطفال / الذٌىانٍة شكر وتمدٌر 0

 5336 م. النسائٍة واألطفال / الذٌىانٍة شكر وتمدٌر 5

 5336 م. الشاهٍة العام/الذٌىانٍة وتمدٌرشكر  0

 5337 م. الذٌىانٍة التعلٍوً شكر وتمدٌر 2

2 

 

 

 شكر وتمدٌر

 

 5337 م. الذٌىانٍة التعلٍوً

 5337 هذٌر عام دائرة صحة الذٌىانٍة شكر وتمدٌر 6

 5337 م. الذٌىانٍة التعلٍوً شكر وتمدٌر 7

 5300 م. العلىٌة التعلٍوً للىالدة شكر وتمدٌر 8

 5300 دائرة صحة بغذاد الرصافة شكر وتمدٌر 9

 5305 م. العلىٌة التعلٍوً للىالدة شكر وتمدٌر 03

 5306 مكتب رئٌس الوزراء شكر وتمدٌر 

رئاسة جامعة بغداد/كلٌة طب  شكر وتمدٌر 

 الكندي

5306 

    

    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   
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0   

2   
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6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    العربٍة          

      االنكلٍزٌة        

 الفرنسٍة 

 

 

 

 

 

   CD هلحىظة : ٌتن تسلٍن نسخة على  


