خالصة الخدمة
االستاذ الدكتور نعمان نافع حميد محمود الحمداني
استاذ  /كلية الطب  /جامعة بغداد و استشاري أمراض األطفال /مستشفى حماية االطفال  /مدينة الطب
التولد :العراق -ديالى -الخالص –7691-4-71
الدين  :مسلم
القومية  :عربي /عراقي
الحالة الزوجية  :متزوج
اللغات التي يجيدها  :العربية و االنكليزية
الشهادات :
7691 – 9 – 03
 .7بكالويورس طب و جراحة عامة
7660-6 -11
 .1دبلوم في صحة الطفل – كلية الطب – جامعة بغداد ()DCH
 .0زميل المجلس العراقي لالختصاصات الطبية ( )FICMS/Ped.في طب االطفال 7660-77-77
 .4عضومشارك -الكلية الملكية البريطانية لطب االطفال و صحة الطفل( 1339-0-7 (MRCPCHالرقم
139941
 .1عضو األكاديمية األمريكية لطب األطفال( 1373/0/7 (MAAPالرقم 7706699
 .9زميل الكلية الملكية البريطانية لطب االطفال و صحة الطفل( (FRCPCHفي  1370-71-7الرقم 139941
تاريخ العمل :
7699-73-9----7691-73-9
 .7طبيب مقيم دوري في مستشفى عام بعقوبة
7696-73-73---7699-73-1
 .1جندي مكلف طبيب
 .0مقييم أقدم أطفال في مستشفى حمابة االطفال  /مدينة الطب ( طالب دراسات عليا –بورد)
7660-77-77—7696-73-77
 .4نال لقب و شهادة دبلوم عالي في صحة الطفل () (DCHفي 7660-6-11
 .1نال لقب و شهادة زميل المجلس العراقي لالختصاصت الطبية(  )FICMSفي طب االطفال -77
7660-77
 .9اختصاصي أمراض األطفال و حديثي الوالدة – مستشفى بلدروز العام –ديالى -4-74---7664-0-6
1337
 .1اختصاصي امراض االطفال و حديثي الوالدة –مستشفى النعمان العام 1331-9-19—1337-4-71
 .9نقلت خدماتي الى وزارة التعليم-جامعة بغداد -كلية الطب 1331-9-16
 .6مدرس كلية الطب –جامعة بغداد 1331-73-1
 .73تنسيب للعمل في وزارة الصحة في مستشفى حماية األطفال التعليمي (المنصور سابقا -الردهة الثانية
و ردهة حديثي الوالدة) و وحدة حديثي الوالدة في مستشفى بغداد التعليمي  /مدينة الطب من -6-77
 1331حتى أالن .
 .77تنسيب للعمل في وحدة حديثي الوالدة  /دار التمريض الخاص  /مدية الطب من 1331-77-7و لغاية
وحتى االن.
 .71نال لقب استاذ مساعد /كلية الطب  /جامعة بغداد بتاريخ .1339-1-73
 .70نال لقب طبيب استشاري في طب األطفال بتاريخ .1339 – 6 – 79
 .74نال لقب استاذ /كلية الطب  /جامعة بغداد بتاريخ .1377-1-73
 .71نال عضوية االكاديمية االمريكية لطب االطفال( )MAAPفي 1373-0-7
 .79نال زمالة الكلية الملكية البريطانية في طب االطفال()FRCPCHمن لندن -انكلترا في 1370-71-7
الفعاليات األكاديمية :
 .7االشراف على بحوث و اطاريح طلبة الدراسات العليا ( البورد و الدبلوم العالي)
 .1اعطاء المحاضرات و التدريب السريري لطلبة الدراست االولية و العليا في طب االطفال وحديثي
الوالدة
 .0الخدمات الطبية في ردهة االطفال العامة و ردهة حديثي الوالدة في مستشفى حماية االطفال و وحدات
حديثي الوالدة في مستشفى بغداد التعليمي و دار التمريض الخاص /مدينة الطب
 .4خبير وطني في برنامج الرعاية المتكاملة المراض الطفولة والمدعومة من قبل منظمة الصحة
العالمية و احد المنظمات االمريكية و شارك في اجراء  1دورات لالطباء و الممرضات خالل -1331
.1373

 .1شارك كخبير في اجراء  0دورات للرضاعة الطبيعية لالطباء و الممرضات خالل  1339-1331في
مستشفى حماية األطفال.
 .9شارك كخبير في اجراء دورتين الطباء االطفال حول رعاية حديثي الوالدة في مستشفى حماية األطفال
خالل .1373-1331
 .1شارك كخبير في إجراء دورات لتدريب مدربين من االطباء في برنامج الرعاية المتكاملة ألمراض
الطفولة في  1373 -1331في مستشفى حماية االطفال
 .9شارك كخبير في إجراء دورات للممرضات حول برنامج الرعاية المتكاملة ألمراض األطفال ( 1331
– .)1373
 .6شارك في امتحانات طلبة الدراسات االولية و العليا ( دبلوم عالي و بورد) النظرية و السريرية.
 .73عضو اللجنة االستشارية لطب األطفال واللجنة الفنية الستيراد األجهزة الطبية في وزارة الصحة
. 1371 -1331
 .77حضور التدريب ألسريري لفترة  9أسابيع من  1339 / 71 /76 – 1339 /73/19و التي عقدت في
مستشفى ادنبروك – كامبردج – بريطانيا حول العناية المركزة لألطفال و حديثي الوالدة .
 .71حضور المؤتمر السنوي للكلية الملكية البريطانية في يورك – بريطانيا للفترة من  0- 19إلى - 4 -1
.1336
 .70حضور التدريب السريري حول العناية المركزة لحديثي الوالدة و لمدة  0أسابيع في المستشفى
الجامعي لجامعة لندن ( مستشفى إليزابيث كاريت أندرسون) -لندن – بريطانيا ( 4-9و لغاية -4-14
.)1336
 .74حضور التدريب السريري حول العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشفى زكائي طاهر براق
للوالدة في أنقرة – تركيا للفترة من  6-19و لغاية .1336-73-17
 .71المشاركة بالمؤتمر السنوي الثاني لمدينة الطب و إلقاء بحث حول إصابات الوالدة الوالدية للفترة
1336/77/71-77
 .79المشاركة بالمؤتمر السنوي لكلية طب بغداد والذي أقيم للفترة 1373/4/71-74
 .71المشاركة بورشة العمل التي أقيمت في اربد و عمان – األردن حول استعمال مادة ال surfactant
في العناية التنفسية لحديثي الوالدة و التي أقيمت للفترة 1373/9/4-7
 .79المشاركة بالمؤتمر السنوي لكلية التمريض -بغداد و إلقاء محاضرة حول استعمال ال  CPAPفي
العناية التمريضية لحديثي الوالدة والذي أقيم للفترة 1373/9/10-11
 .76المشاركة في ندوة حول استعمال األدوية الحديثة لعالج الربو و التي عقدت في بيروت – لبنان للفترة
 1373/6 / 10-11و برعاية شركة  MSDاألمريكية و بحضور جمعية أطباء األطفال اللبنانية.
 .13المشاركة بالمؤتمر السنوي الثالث لمدينة الطب للفترة 1373/77/03-16
 .17عضو هيئة تحرير مجلة كلية الطب – جامعة بغداد 1377-1373 ,
 .11شارك في تقييم عدد كبير من البحوث المقدمة للنشر إلى مجلة كلية طب بغداد ,و مجلة البورد
العراقي1377-1331 .
 .10شارك في امتحانات طلبة الدكتوراه لكلية التمريض -جامعة بغداد 1377-1373
 .14شارك ممثال للعراق في مؤتمر إقليمي في مرمرة – تركيا حول تحسين الخدمات المقدمة لحديثي
الوالدة في الدول المشاركة و هي العراق ,تركيا  ,اليونان ,بلغاريا ,أذربيجان ,جورجيا ,إيران ,سوريا,
مصر ,األردن ,لبنان  ,للفترة .1377-4-71
 .11شارك ممثال للعراق في المؤتمر السنوي التركي لحديثي الوالدة في مرمرة – تركيا و للفترة
.1377- 4 – 79,76,13
 .19شارك في ورشة العمل التي عقدت في بيروت – لبنان  ,حول استعمال مادة السرفكتنتsurfactant
و أل سناجس  Synagisعند حديثي الوالدة  ,و المقامة من قبل شركة ابوت األمريكية للفترة
 .1377-1- 14,11,19باإلضافة إلى زيارة مستشفى رفيق الحريري في بيروت.
 .11شارك في ورشة العمل التي عقدت في بومباي  -الهند  ,حول استعمال مادة السرفكتنت surfactant
عند حديثي الوالدة  ,و المقامة من قبل شركة ابوت األمريكية للفترة .1371-1-7—7-03
 .19شارك في ورشة العمل التي عقدت في مسقط -عمان  ,حول استعمال مادة ال سناجس  synagisعند
حديثي الوالدة  ,و المقامة من قبل شركة ابوت األمريكية للفترة .1377 -6 -03-19
 .16شارك في المؤتمرالهندي االول لالطفال و حديثي الوالدة التي عقدت في بومباي  -الهند للفترة -19
.1371-7—03

 .03شارك ممثال للعراق في مؤتمر إقليمي في بودروم– تركيا حول تاثير الحروب على الخدمات المقدمة
لحديثي الوالدة في الدول المشاركة و هي العراق ,تركيا  ,أذربيجان ,جورجيا , ,لبنان ,امريكا ,و
ممثل االمم المتحدة  ,للفترة .1371-4-71
 .07شارك ممثال للعراق في المؤتمر السنوي التركي لحديثي الوالدة في بودروم – تركيا و للفترة -79
.1371 -4 -79
 .01شارك في دورة تدريب المدربين المقامة من قبل الكليات الطبية الملكية البريطانية في مدينة الطب-
بغداد – العراق .للفترة.1371-1-0—4-03
 .00ادارة و القاء محاضرات حول انعاش حديث الوالدة في صالة الوالدة لالطباء و الممرضات في
مستشفى حماية االطفال التعليمي – مدينة الطب – بغداد في .1371-1-73
 .04حضور و مشاركة في المؤتمر الهندي االول لالطفال و حديثي الوالدة و ورشة العمل حول امراض
حديثي الوالدة في وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشفيات الهند للفترة من -7-03 -19
1371
 .01حضور و مشاركة في ورشة العمل المقامة من قبل الكلبة الملكية البريطانية لطب االطفال لتدريب
اطباء العراق حول امتحان االوسكي في مستشفى الطفل المركزي – بغداد1371-6-13-79 .
 .09حضور و مشاركة في ورشة العمل المقامة من قبل شركة ابوت حول تغذية حديثي الوالدة في دبي –
االمارات في 1371-73-4-1
 .01عضو مجلس طب االطفال في البورد العراقي منذ 1371
 .09ممتحن لدى مجلس طب االطفال في البورد العراقي منذ 1339ولحد االن
 .06ممتحن لدى مجلس طب االطفال في البورد العربي في التخصص الدقيق في طب االطفال-منذ 1370
 .43حضور و مشاركة كعضو لجنة علمية في المؤتمر العالمي الخامس عشر لكلية الطب -جامعة بغداد
و مدينة الطب و الذي اقيم في مدينة الطب 1371-77-16-19
 .47حضور و مشاركة في ورشة العمل المقامة من قبل شركة  LDPاالسبانية حول استعمال المضادات
الحيوية الجديدة عند اطفال و التي اقيمت في انطالية -تركيا للفترة 1370-4-10-76
االلمانية حول استعمال
 .41حضور و مشاركة في ورشة العمل المقامة من قبل شركة Biotest
 IVIGعند االطفال و التي اقيمت في لشبونة -البرتغال للفترة 1370-1-19-13
 .40حضور اجتماع البورد العربي في عمان – االردن لوضع اسئلة االمتحان النهائي لطلبة البورد
العربي -اختصاص دقيق طب العناية المركزة لحديثي الوالدة للفترة  19-14تشرين اول 1370
 .44حضر و شارك بفعالية في امتحان طلبة البورد العربي لالختصاص الدقيق في طب العناية المركزة
لحديثي الوالدة و الذي اقيم في الدوحة -قطر لاليام  ,11و  19كانون االول 1374
 .41حضور ورشة عمل حول استعمال الحليب االصطناعي الطبي في الرضع  ,بيروت ,لبنان-73—1 ,
1374-0
 .49حضور و مشاركة في المؤتمر االسادس للمجلس العراقي لالختصاصات الطبية  ,بغداد ,العراق,
1374-0-03,07
 .41حضور المؤتمر السنوي للكلية الملكية البريطانية لطب االطفال في برمنكهام ,بريطانية -4-73-9
1374
 .49حضور مؤتمر حول حديثي الوالدة في دبي ,االمارات للفترة 1374-1-79,71,79
 .46حضور ورشة عمل حول ترتيببات اجراء امتحان ال  OSCEوالتي اقيمت في كلية الطب – جامعة
بغداد للفترة 1374-9-4,0,1
 .13حضور و مشاركة بالقاء بحث في المؤتمر السنوي لمدينة الطب -بغداد للفترة 1374-71-79-71
. 17حضور و مشاركة في المناقشات حول الحاضنات الحديثة لشركة ناتس االميركية والتي اجريت في
مستشفى حماية االطفال  -مدينة الطب يوم 1371-73-1
 .11حضور و مشاركة في المناقشات حول الفعاليات التعليمية المتكاملة والتقويم في المنهج الجديد لكلية
الطب  -جامعة بغداد يوم 1371-77-14,11
 .10حضور و مشاركة في المناقشات حول استعمال االدوية الحديثة في عالج حاالت حساسية المجاري
التنفسية و الربو عند االطفال في 1371-77-70
 .14مناقشة رسالة ماجستير في كلية التمريض  -جامعة بغداد حول معرفة الممرضات في مستشفيات االطفال
عن ابيضاض الدم عند االطفال في  .1371-77-77المشاركة في وضع االسئلة النظرية و السريرية و
.11المشاركة في امتحان الطلبة السريري لالختصاص الدقيق (العناية المركزة لحديثي الوالدة) في القاهرة-
مصر للفترة 1371-71-76-79
 .19حضور المؤتمر السنوي للبورد العراقي في مدينة الطب -بغداد للفترة 1379-71-71-79

 .11المشاركة في امتحان الطلبة السريري لالختصاص الدقيق (العناية المركزة لحديثي الوالدة) في القاهرة-
مصر للفترة 1379\1\03-19
.19حضور و مشاركة في ورشة عمل حول التقويم في المنهج الجديد لكلية الطب  -جامعة بغداد يوم
4و1379-73-1
.16حضورورشة عمل في المؤتمر السنوي لكلية طب بغداد حول كيفية عمل محاضرة والقاءها
والذي اقيم يوم 1379-77-11
.93حضور ومشاركة كرئيس جلسة والقاء بحث في المؤتمر السنوي لكلية طب بغداد والذي اقيم يوم -77-16
1379(SURFACTANT REPLACEMENT THERAPY IN PRETERM INFANTS WITH
)RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
.97حضور ومشاركة كرئيس جلسة والقاء بحث في المؤتمر السنوي لمدينة الطب والذي اقيم يوم
11(Continuous Positive Airway Pressure and Nasal Trauma inو1379-71-17
Neonates).
البحوث المنشورة :
 .7بحث حول سرطان االنسجة الجنينية في االطفال المحالين الى مستشفى حماية االطفال 7660
 .1التسمم بمادة الرصاص في اطفال العراق في المجلة العراقية لالختصاصات الطبية,المجلد  ,4العدد ,1
1331
 .0متالزمة كولين باري في االطفال في المجلة العراقية لالختصاصات الطبية  ,المجلد  , 4العدد 1331 ,7
 .4دراسة تحليلية للتشوهات الخلقية في اربع مستشفيات في بغداد في مجلة كلية الطب /بغداد ,المجلد , 46
العدد 1339 ,7
 .1استعمال االدوية لالسهال في البيت في المجلة العراقية لالختصاصات الطبية  ,المجلد  , 1العدد 1
1339,
 .9عسر التنفس الوالدي في وحدات حديثي الوالدة في مدينة الطب في مجلة كلية الطب /بغداد  ,المجلد 46
 ,العدد 1331, 4
 .1بعض عوامل االم التي تؤثر في قياسات النمو لحديثي الوالدة في المجلة العراقية لالختصاصات الطبية,
المجلد  , 9العدد 1331 , 1
 .9عسر التنفس عند حديثي الوالدة عند األوان في المجلة العراقية لالختصاصات الطبية  ,المجلد  , 9العدد
1331, 0
 .6تنبؤات نقص اكسجة الدم لنموذج من الرضع العراقيين المصابين بالتهاب القصيبات في مجلة كلية
الطب /بغداد  ,المجلد  ,13العدد1339, 1
 .73نقص إنزيم نازعة هيدروجين  -9-جلوكوز و اليرقان الوالدي في مجلة المجلس العربي لالختصاصات
الطبية  ,قبلت للنشر ,المجلد  ,6العدد.1339, 1
 .77أعراض و عالمات و مضاعفات متالزمة كوليان باري عند األطفال في مجلة المجلس العربي
لالختصاصات الطبية ,قبل للنشر ,المجلد  ,6العدد ..1339 , 0
 .71شارك في إعداد و إكمال و تقويم و تحرير النسخة النهائية العراقية لكافة كراسات برنامج الرعاية
المتكاملة المراض الطفولة ( )IMCIلتدريب االطباء و الكادر التمريضي في مراكز الرعاية الصحية
االولية و بالنسخة العربية و االنكليزية منذ . 1373-1331
 .70إصابات حديثي الوالدة الوالدية  :عوامل الخطورة و األنواع  .مجلة كلية الطب – بغداد -المجلد – 11
العدد 1373 - 0
 .74االختالطات طويلة األمد عند األطفال و صغار البالغين المصابين بداء السكري من النوع األول  .المجلة
العراقية لالختصاصات الطبية .المجلد  , 6العدد . 1373 , 7
 .71اليرقان الوالدي األولي غير المباشر في حديثي الوالدة عند األوان و أنواع التغذية  .المجلة العراقية
لالختصاصات الطبية .المجلد  , 6العدد . 1373 , 1
 .79مرض الكبيبات الكلوية عند األطفال (عرض لألنواع النسيجية) .مجلة كلية الطب – بغداد  ,المجلد , 11
العدد 1373 , 7
 .71معدالت الوفيات و أسبابها بين حديثي الوالدة الراقدين في مستشفى حماية األطفال – مجمع مدينة
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