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زميل المجلس العراقي لالختصاصات /طبيبة اختصاص في امراض النسائية و التوليد: المهنة
 الطبية

 اطفال متزوجة ولدي اربعة: الحالة االجتماعية
/ طبيب اخصائي جراحة الجملة العصبية/ المسعودي كاظم سعد فرحان.د: اسم الزوج و مهنته

 .الشهيد غازي الحريري. م
 مجمع مدينة الطب/شقق االطباء االختصاص/باب المعظم/ بغداد: عنوان السكن

 
فرع /جامعة بغداد/تدريسية بلقب مدرس في كلية الطب: العنوان الوظيفي وجهة العمل حاليا
 دائرة مدينة الطب/ قسم النسائية والتوليد/بغداد التعليمي.النسائية و التوليد منسبة حاليا الى م

 . ممارسة العمل السريريل
 

 م0444/ جامعة بابل/بكلوريوس طب وجراحة عامة:الشهادات الحاصلة عليها
 م0442/جامعة بغداد/الدبلوم العالي في اختصاص النسائية والتوليد                         
 م0442/البورد العراقي في اختصاص النسائية والتوليد                         

  :جهة العمل سابقا
الحلة الجراحي التعليمي، .بابل للوالدة واالطفال التعليمي، م.سنتان في م:فترة االقامة الدورية

 (0440-0444.)مرجان التعليمي.م
 .النسائية والتوليدقسم /الكاظمية التعليمي.م 0442-0440:فترة التدريب في البورد العراقي
 .قسم النسائية والتوليد/ اليرموك التعليمي.م 0442-0440                                     
 .بغداد التعليمي قسم النسائية والتوليد.م 0440-0442                                     

 :ما بعد نيل شهادة البورد العراقيالفترة 
 .جامعة بابل/فرع النسائية والتوليد/دريسيةعضو هيئة ت 0442-0404
وحدة بحوث الكشف المبكر عن سرطاني الثدي و عنق /عضو هيئة تدريسية 0404-0400
 .جامعة بغداد/كلية الطب/الرحم

 .جامعة بغداد/كلية الطب/فرع النسائية و التوليد/عضو هيئة تدريسية 0400-0402
 اجازة امومة 0400-0402
لعمل كتدريسة في فرع النسائية والتوليد في كلية طب بغداد ومنسبة مستمرة با 0402-0402

 .الى مستشفى بغداد التعليمي لممارسة العمل السريري
 :حضرت وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية منها :المؤتمرات و الندوات العلمية

 حضور/المؤتمر العلمي الرابع لجامعة بابل  
لالعوام /المؤتمرات العلمية لجامعة بغداد و دائرة مدينة الطب  

 حضور/,0400،0400،0402،0400،0402،040
حضور /0400،0400الندوات العلمية المقامة في كلية الطب ووحدة بحوث السرطان    

 .كمحاضرة ومشاركة
حضور /بغداد التعليمي.م/والتوليدالندوات العلمية والحلقات النقاشية المقامة في قسم النسائية 

 ,040-0400-0402-0402ومشاركة كمحاضرة
 
 



 :تسعة وهي: وقيد االنجاز البحوث المنجزة
معارف وممارسات النساء في الجامعات العراقيةحول الكشف المبكر عن سرطان .0

 منشور.الثدي
0.knowledge, attitude, and practice regarding breast cancer and breast 

self-examination among sample of educated population in Iraq.   منشور 

2.knowledge, attitude and practice towards breast cancer and breast 
self-examinationin Kirkuk University, Iraq.     منشور 

0.knowledge, attitude and concepts about breast cancer in a sample of 
women attending the main breast cancer early detection centerin 

Baghdad:Effect of age.   منجز 

2. knowledge, attitude and concepts about breast cancer in a sample of 
women attending the main breast early detection centerin 

Baghdad:Effect of education.  منجز 

,.Analysisof gestational trophoblastic disease in Baghdad Teaching 
Hospital.          منجز 

2.Factors behind increased rate of caesarian section in Baghdad.  منجز 

2.Clomid vs litrazole as first treatment for inovulatory cycle in PCOS  قيد

 االنجاز
2.Coagulation disorders in pre-eclampsia and eclampsia:comparative 

study         قيد االنجاز 
 

 .ثالثة بحوث منشورة في المجلة الصحية لشرق المتوسط : البحوث المنشورة
 اربعة :البحوث المنجزة قيد النشر 

 اثنان:البحوث قيد االنجاز
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


