
 
 السيرة الذاتية

 
 شيماء كاظم جاسم:                          االسم

 النسائية والتوليد:               التخصص     
 جامعة بغداد/ تدريسية في كلية الطب:              الوظيفة         
 مدرس   :           الدرجة العلمية 
 جامعة بغداد/ كلية الطب          :    عنوان العمل   

 shaimaa79kadhim@yahoo.com:          البريد األلكتروني  

 :المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 ٣٠٠٢ كلية الطب النهرين بكالوريوس

    الماجستير

البورد العراقي في  الدكتوراه
 النسائية والتوليد

المجلس العراقي 
 لالختصاصات الطبية

٣٠٢٢ 

في  ربيالبورد الع أخرى
 النسائية والتوليد

المجلس العربي 
 لالختصاصات الطبية

٣٠٢٢ 

 
 :التدرج الوظيفي  

 الفترة من ـ الى الجهة الوظيفة ت

 – ٣/٢٠/٣٠٠٢ وزارة الصحة طبيبة مقيمة دورية ٢
٢/٢٢/٣٠٠٢ 

ثم الحصول  بورد طالبة/ مقيمة قدمى ٣
 على لقب االختصاص

مركز الكاظمية 
 التعليمي

٣/٢٢/٣٠٠٢ – 
٢٢/٢٠/٣٠٢٣ 

المركز الوطني  مدرس وعضو هيئة تدريسية ٢
الريادي لبحوث 

جامعة / السرطان 
 بغداد

٣٢/٢٠/٣٠٢٣ – 
٣٠/٢٣/٣٠٢٣ 

والتوليد فرع النسائية  مدرس وعضو هيئة تدريسية ٤
/ في كلية الطب
 جامعة بغداد

ـ  ٣٤/٢٣/٣٠٢٣
ومستمرة بالخدمة 

 لحد االن

مستشفى بغداد  منسبة للعمل كطبيبة اختصاص ٢
 التعليمي

٣٢/٣/٣٠٢٢ – 
 ومستمرة لحد االن
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 :األطروحات   

 السنة القسم عنوان االطروحة أو الرسالة ت

٢    

 :المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها 

نوع  مكان االنعقاد السنة العنوان ت
 المشاركة

المؤتمر العلمي الخامس للمجلس  ٢
 العراقي لالختصاصات الطبية

 ةمحاضر بغداد ٣٠٢٣
 (القاء بحث)

المشاركة في ورش عمل التعليم الطبي  ٣
جامعة بغداد  /المستمر في كلية الطب

وفي العديد من الفعاليات العلمية المقامة 
 وفي خارجهافي مدينة الطب 

٣٠٢٣-
٣٠٢٢ 

محاضرة  بغداد
 ومشاركة

 :النشاطات العلمية األخرى  

 خارج الكلية داخل الكلية ت

  مشرفة ومحاضرة لطلبة الدبلوم العالي للنسائية والتوليد  ٢

التدريب السريري لطلبة البورد العراقي في النسائية  ٣
 والتوليد

 

في النسائية التدريب السريري لطلبة البورد العربي  ٢
 والتوليد

 

  عضوية العديد من اللجان العلمية مثل اللجنة االمتحانية ٤

 
 .عددها سبعة عشر كتابا :كتب الشكر والتقدير      

 السنة العدد الجهة المانحة

 ٣٠٢٣ - ٣٠٠٢ ٨ مشتشفى الكاظمية التعليمي

مكتب المفتش العام في وزارة 
 الصحة

٢  

المجلس العراقي 
 لالختصاصات الطبية

٣٠٢٣ ٢ 

 ٣٠٢٢ - ٣٠٢٣ ٤ جامعة بغداد/عمادة كلية الطب

 ٣٠٢٢ - ٣٠٢٤ ٣ رئاسة جامعة بغداد

وزير التعليم العالي والبحث 
 العلمي

٣٠٢٢ ٢ 

 


