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 ةمسلم  :   الديـــــــــــانة

 نسائية وتوليد:             صــالتـخـص

 جامعة بغداد –لية الطب في ك ةتدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مدرس    :الدرجة العلمية 

 كلية الطب –جامعة بغداد :                عنوان العمل
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 .لمؤهالت العلمية ا

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 طب وجراحه عامة

 

 

 9119 كلية الطب بغداد

 هراالدكتو

 

 7002 اهليئة العراقية لالختصاصات الطبية نسائية وتوليد عراقيبورد

 7001 اجمللس العربي لألختصاصات الطبية بورد عربي نسائية وتوليد أخرى

 7002 كلية طب بغداد دبلوم عالي نسائية وتوليد 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 .التدرج الوظيفي 

 

 االطاريح   

 السنــة مـــالقس ةالرسال األطروحة  أو  اسم ت

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالية عقار تربتورلني يف معاجلة املريضات املصابات بالنزف الرمحي 

 بسبب األختالل الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 7005 فرع النسائية 

مستوى هرمون اللبتين في مصل الدم لدى النساء ذوي مرض  7

 متعددة تكيس المبايض وعالقته بوزن الجسم

 2011 فرع النسائية

الكالسيوم في حاالت ارتفاع ضغط  مستوى هرمون الغدة جنب الدرقية ومستوى 3

في  بالمقارنة مع مستواهما يالقو - البسيط(ماقبل االرجاج )الدم اثناء الحمل

 حاالت الحمل الطبيعي

 2012 فرع النسائية

 الداللة السريرية للزيادة في كل من االقراص الدموية والمستضاد 4

 لخبيثة في كتلةالنسائية الحوضيةالورام اكاداة تنبؤ با( 121) السرطاني

 7094 فرع النسائية

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0222-1991 وزارة الصحة ةدوري ةمقيم ةطبيب 1

    

ة طالب/  ىقدمة مقيم 0

  بورد

 0222-0221 وزارة التعليم–الهيئة العراقية 

 ولحد األن 0222 بغدادجامعة / كلية الطب مدرس 3

طبيبة اختصاص  5

 نسائية وتوليد

 ولحد األن 0222 بغداد التعليمي           . م

2    



 

 

 

 

 

 

 

مقارنة استعمال عقار االوكسيتوسين عن طريق زرقه داخل وريد  5

الحبل السري مقابل صرف الحبل المشيمي في معالجة المرحلة 

 الثالثة من الوالدة

  

 7095 فرع النسائية

 

 

 .فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

 95-94علمي الرابع عشر التؤمرامل 1

 كلية الطبل نيسان

 حضور كلية طب بغداد 7099

عن املتؤمرالعلمي للكشف املبكر   2

 األورام 

 حضور مستشفى بغداد 7099

 حضور لطبكلية ا 7090 متؤمر كلية الطب 3

 حضور مستشفى بغداد 7090 متؤمر مدينة الطب 4

 7094 ورش عمل التعليم الطيب  5

7092 

 حضور كلية الطب بغداد

 حضور مستشفى بغداد 2015 متؤمر مدينة الطب 2

 حضور مستشفى بغداد 2016 متؤمر مدينة الطب 2

 حضور كلية الطب 2016 متؤمر كلية الطب 9

 حضور بغداد/فندق املنصور ميليا  7095 ي لصحة املرأةاملتؤمرالعلمي الدول 1

 

 . االخرى األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

  لطلبة الدبلوم العالي ةوحماضر ةمشرف-9

  لطلبة البورد العراقيمدربة -7

  لطلبة البورد العربي مدربة-3



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 -:كتب الشكر

 السنة اجلهة املاحنة ديراجلائزة أو شهادة التق كتاب الشكر أو ت

 7009 مدير عام دائرة مدينة الطب كتاب شكر من مدير عام مدينة الطب 9

 9111 بغداد التعليمي.مدير م كتاب شكر وتقدير 7

 7099 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 3

 7090 عميد كلية طب بغداد عدد اثنان/ كتاب شكر وتقدير 4

 7099 عميد كلية طب بغداد شكر وتقديركتاب  5

 7097 مدير عام دائرة مدينة الطب كتاب شكر وتقدير 2

 7093 عميد كلية طب بغداد كتاب شكر وتقدير 2

 7093 بغداد رئيس جامعة  كتاب شكر وتقدير 9

 7094 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 1

 7094 غداد التعليميب.مدير م كتاب شكر وتقدير 90

 7094 عميد كلية طب بغداد كتاب شكر وتقدير 99

 7095 عميد كلية طب بغداد كتاب شكر وتقدير 97

 7092 مدير عام دائرة مدينة الطب عدد اثنان/كتاب شكر وتقدير 93

 7092 عميد كلية طب بغداد عدد اثنان/ كتاب شكر وتقدير 94

 


