
 السيرة الذاتية

 عفراء محجوب نفل النداوي : االسم

طبيبة اختصاص في االمراض النسائية , جامعة بغداد –مدرس في كلية الطب : العنوان الوظيفي

 . دائرة مدينة الطب/ تنسيب الى مستشفى بغداد التعليمي , والتوليد

  9191بغداد : الوالدة وتاريخ مكان

 afraamn@yahoo.com: البريد االلكتروني

  07707982498: رقم الموبايل

 : التحصيل الدراسي

 . 2332حزيران  03جامعة بغداد في  –كلية الطب , بكلوريوس طب وجراحة عامة (9

 . 2331شهادة البورد العراقي في اختصاص االمراض النسائية والتوليد في كانون االول  (2

 . 2393ربي في اختصاص االمراض النسائية والتوليد في شباط شهادة البورد الع (0

 : تاريخ العمل الوظيفي

جامعة بغداد بعد الحصول على / كلية الطب  –التعيين كمعيدة في فرع النسائية والتوليد  (9

 . 2332-2339المرتبة الثانية على خريجي الكلية للعام الدراسي 

أيلول  -2332العمل كمقيمة دورية في دائرة مدينة الطب للفترة من تشرين االول  (2

2332 . 

القبول في البرنامج التدريبي للبورد العراقي والعربي ألختصاص االمراض النسائية  (0

 –والتوليد والعمل كمقيمة قدمى في االمراض النسائية والتوليد في دائرة مدينة الطب 

 . 2331كانون االول  – 2332للفترة من تشرين االول  مستشفى بغداد التعليمي

والبدء في العمل كأحد اعضاء الهيئة  2393الحصول على لقب مدرس جامعي في اذار  (2

جامعة بغداد والتنسيب للعمل كطبيبة / كلية الطب  –التدريسية في فرع النسائية والتوليد 

 . عليمياختصاص في قسم النسائية والتوليد في مستشفى بغداد الت

 الحصول على شهادة مدرب معترف به عالميا في الكورس العملي  (5

    (Advanced Life Support Course in Obstetrics)   االكاديمية من قبل

 . 2392شباط  29-23بتاريخ , االمريكية لطب االسرة
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 الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية

أو الدورة  رعنوان المؤتم
 التدريبية

 مشاركه التاريخ الجهة والمكان
(بحث او ورقة عمل )   

بدون مشاركة 
(حضور)  

Role of Forensic 

Medicine in Current 

Clinical Practice 

مركز تدريب وتطوير المالكات 

 وزارة الصحة –
6002    

Obstetrics & 

Gynecology training 

course 

International 

Medical Corps – 

Baghdad 

    6002تشرين االول  60-66

Neonatal 

Resuscitation 

Course 

 –وحدة التعليم الطبي المستمر 

 جامعة بغداد/ كلية الطب 
    6002آب  26-21

Workshop in 

Obstetrics & 

Gynecology 

 الجمعية العراقية

 ألمراض النسائية والتوليد
    6002آيار  62

 المؤتمر السنوي

 لدائرة مدينة الطب
    00/22/6020-62 قاعة الشهيد درب الموسوي

 المؤتمر التخصصي

 ألبحاث األجنة وعالج العقم

 معهد أبحاث األجنة

 جامعة النهرين –وعالج العقم 
26-20/2/6022    

 المؤتمر العلمي الثاني

 للكشف المبكر عن السرطان 

للكشف المبكر  يالمركز الوطن

دائرة مدينه /عن السرطان

 الطب

    6022/شباط 

المؤتمر العلمي الرابع عشر  

 لكلية الطب
    6022/نيسان 21-21 كلية طب بغداد

 الطرق العالجية
 للتعامل مع االلم 

كلية / وحدة التعليم المستمر 

 جامعة بغداد –الطب 
20/26/6026    

 المؤتمر المشترك
 مدينة الطب –لكلية الطب  

    62/22/6026-62 قاعة المؤتمرات

 تطوير المالكات ورشة عمل

كلية / وحدة التعليم المستمر 

 جامعة بغداد –الطب 
7-2/2/6020    

 المؤتمر العلمي الثامن

الجامعة  –كلية الطب 

 المستنصرية
    6020آذار 

ندوة التحديات الحقيقية التي 
 تواجه جراحة االورام

    66/1/6020 مستشفى االورام التعليمي



 ورشة عمل تطوير المالكات

 التعليم المستمر وحدة

 جامعة بغداد –كلية الطب 
62-62/1/6020    

 القاء محاضرة
Clinical challenges 

in trophoblastic 

disease  في الندوة

المنعقدة لفرع النسائية 

 والتوليد

كلية  /فرع النسائية والتوليد 

 جامعة بغداد –الطب 
2/1/6020 

  
 

 المؤتمر السنوي
 لدائرة مدينة الطب 

 6020كانون االول  26-22 الشهيد درب الموسويقاعة 
 

  

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

االكاديمية االمريكية لطب 

مستشفى الكاظمية  –االسرة 

 التعليمي

 6021شباط  60-61
  

 

المؤتمر العلمي السادس 
للمجلس العراقي لالختصاصات 

 الطبية

 6021اذار  02-00 قاعة الشهيد درب الموسوي
 

  

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

/ مركز تدريب وتطوير المالكات

دائرة صحة  –وزارة الصحة 

 النجف

 6021نيسان  22-62
  

 

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

/ مركز تدريب وتطوير المالكات

بالتعاون مع  –وزارة الصحة 

المجلس العربي لالختصاصات 

 دائرة مدينة الطب –الطبية 

 6021ايار  2-2
  

 

الكورس العملي واجتياز 
لبرنامج  (OSCE)امتحان ال

التعليم عن بعد في ناظور عنق 
 الرحم وامراضه

االتحاد الدولي لناظور عنق 

 لندن –الرحم وامراضه 
 6021ايار  22-60

 
  

 

الخامس عشر المؤتمر العلمي 
لالتحاد الدولي لناظور عنق 

 الرحم وامراضه

االتحاد الدولي لناظور عنق 

 لندن –الرحم وامراضه 
 6021ايار  62-00

 
  

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

 اليرموك. م

 دائرة صحة الكرخ
 6021آب  62-62

  
 

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

 العلوية. م

 دائرة صحة الرصافة
 6021ايلول  62-00

  
 

 ورشة عمل
 (التعليم بمجاميع صغيرة) 

 وحدة التعليم الطبي

 جامعة بغداد/ كلية الطب 
 6021تشرين الثاني  26-20

  
 

 ورشة عمل
 (تقويم الطلبة) 

 وحدة التعليم الطبي

 جامعة بغداد/ كلية الطب 
 6021تشرين الثاني  22-22

  
 



 السنويالمؤتمر 

 لدائرة مدينة الطب

 – قاعة الشهيد درب الموسوي

 مدينة الطب
 6021كانون االول  27-22

 
  

 ورشة عمل

 (التقويم ومهارات التواصل)
 6021كانون الثاني  2-1 اسطنبول -جامعة شفيلد 

  
 

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

 – قاعة الشهيد درب الموسوي

 مدينة الطب
 6021نيسان  21-22

  
 

 القاء محاضرة عن
(Gestational 

trophoblastic 
disease) 

المجلس العراقي لالختصاصات 

قاعة الشهيد درب  -الطبية 

 مدينة الطب – الموسوي

 6021نيسان  60
  

 

المؤتمر االول لصحة المرأة 

 العراقية 

الجمعية العراقية للنسائية 

 بغداد -والتوليد 
 6021نيسان  66-60

 
  

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

دائرة صحة  –العلوية . م

 الرصافة
 6022اذار  62-02

  
 

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

المركز االقليمي لطب 

 الطواريء
 6022آب  22-22

  
 

Advanced life 
support in 

Obstetrics Course 

البورد العربي لالختصاصت 

المركز االقليمي لطب  -الصحية 

 الطواريء

 6022كانون االول  67-62
  

 

 

 : االنشطة العلمية داخل الكلية

 . االشراف وتدريب طلبة الدبلوم الختصاص النسائية والتوليد( 9

 . المشاركة بإعطاء محاضرات مهارات التواصل لطلبة المرحلة الثالثة( 2

 . المشاركة بإعطاء محاضرات االخالق الطبية لطلبة المرحلة الثانية( 0

الخامسة , الرابعة)المشاركة بإعطاء محاضرات نظرية مع التدريب العملي لطلبة المراحل ( 2

 . لمادتي النسائية والتوليد( والسادسة

 

 : االنشطة العلمية خارج الكلية

 .  مدرب لطلبة المجلس العربي لالختصاصات الصحية( 9

 (. الطرق المتطورة الساندة للحياة في التوليد)مدرب في كورس ( 2

 

 : البحوث المنشورة

9 )Determination of serum adiponectin levels in normal weight women 

with polycystic ovary syndrome  / 59العدد : ادبغدجامعة  –مجلة كلية الطب 

(2 )2395 . 

  



 : البحوث المنجزة وقيد النشر

9 )Delivery outcome for patients with previous one cesarean section in 

Baghdad Teaching Hospital . 

2 )Management of placenta previa in a tertiary center . 

 

 : كتب الشكر والتقدير

 

 التاريخ الجهة المانحة

 99/92/2332 بغداد التعليمي. مدير م

 1/9/2330 بغداد التعليمي. مدير م

 25/5/2330 بغداد التعليمي. مدير م

 0/8/2330 حماية االطفال. مدير م

 0/8/2393 جامعة بغداد –عميد كلية الطب 

 91/2/2399 جامعة بغداد –عميد كلية الطب 

 28/0/2399 رئيس جامعة بغداد

مدير عام الدائرة االدارية والمالية 
 وزارة الصحة –والقانونية 

0/92/2392 

 9/0/2395 جامعة بغداد –عميد كلية الطب 

 09/92/2391 جامعة بغداد –عميد كلية الطب 

 

 : العقوبات

 ال توجد 


