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من قبل  11/1/2007طب األطفال وحديثي الوالدة في بورد في :  الشهادات العلمية

 المجلس العراقي لالختصاصات الطبية

   

أستاذ مساعد تدريسي في كلية الطب :الوظيفة الحالية  

: الخبرات والمؤهالت  

 الموصل  محافظةفي التعليمية مستشفيات  ال( في 2002-1999لمدة سنتان )  مقيم دوري -

قدم أطفال في  ا )العمل كمقيم  (2003-2002أطفال في فرع األطفال )   اقدم مقيم  -

 التعليمي و م الخنساء التعليمي( مستشفى ابن األثير ومستشفى ابن سينا
 

 م الخنساء التعليمي  (,2007-2003)طالب بورد في طب االطفال  -
 كلية الطب ،جامعة الموصل ،طب االطفالفي فرع (  2007منذ )مدرس  

 

بحوث منشورة في مجالت محلية  3: الخبرات البحثية  

2020والى  2013مقرر لفرع طب األطفال من  :المناصب االكاديمية  

عضو في لجنة الجودة في الكلية ومسؤول الجودة في  :   المناصب الوظيفية السابقة

2014-2013الفرع لسنة . 



والسنة الدراسية  2008-2007في الكلية للسنة الدراسية  عضو في اللجنة االمتحانية

. عضو في اللجان العلمية واالمتحانية داخل الفرع للسنة   2011-2012

2014-2013الدراسية . 

والى حد   2017ثم السنة الدراسية   2014-2013مقرر للفرع للسنوات الدراسية  

 االن

2014-2013اسي االشراف على دراسة الدبلوم طب االسرة للعام الدر  

2014-2013المشاركة في مناقشة طلبة البورد طب اسرة للسنة الدراسية   

 

 

   :الحاصل عليها  المهنية خيصا الشهادات والتر

المشاركة بالندوات الفصلية والسنوية التي تقام في الفرع والندوات التي تقام في الكلية وبقية  

 الكليات في الجامعة 

 

 التاريخ  المشاركة ومحل انعقادها نوع  العنوان  
 2011نيسان  26 مستمع / فندق نينوى اوبروي  المؤتمر العلمي للتوحد 

 2011نيسان  4  باحث / م. الخنساء للوالدة واألطفال الندوة العلمية األولى لشعبة الخدج
 2012نيسان  5-3 مستمع / فندق نينوى اوبروي  اليوبيل الذهبي لكلية طب الموصل 

ورشة عمل عن حاضنة الخدج من نوع  

Druger 

 6/2012/ 26-16 في مدينة هامبورك االلمانية 
مؤتمر اليوبيل الفضي لجراحة األطفال في 

 الموصل 
 2013أيلول  19-18 مستمع / فندق نينوى اوبروي 

مؤتمر التحالف العربي في التعامل المتعقل  

 للمضادات الحيوية 
 2013تشرين األول  3-2 تركيا مستمع / مدينة انطاليا في  

 3rd annulمؤتمر طبي في مدينة دبي

international pediatric congress 
 9/11/2017 مستمع/مدينة دبي 

 liptisمؤتمر  في جمهورية الجبل االسود

nutrition symposia 
 30/3/2018 مستمع/الجبل االسود 

مؤتمر القاهرة الدولي لطب االطفال  

pedia Egypt  
 13/4/2019-10 مستمع/مصر

 

 



عضو في نقابة االكاديميين  :عضوية الجمعيات العلمية والمهنية  

مجموعة من كتب الشكر مقدمة من دائرة صحة نينوى وجامعة  :التكريمات والجوائز 

 الموصل 

الراقدين في م الخنساء التعليمي متابعة المرضى  : تطوعيةال االعمال  

المشاركة في العديد من   :مؤتمراتالندوات والعمل والورش المشاركات ب

 المحاضرات والندوات التي يقيمها الفرع كمحاضر

  والمؤلفات والبحوث في المجالت المحكمة : المنشوراتي

 أسماء المشتركين  العدد والتاريخ  جهة النشر  عنوان البحث  ت
1.  A prospective Randomized 

controlled study of 

phototherapy using Blue LED 

and conventional phototherapy 

in neonatal hyperbilirubinemia 

 

المجلة العراقية  

لالختصاصات  

 الطبية 

المجلد الثاني عشر  
ملحق  

 2013العددالرابع

 د .ندى علي احمد العلي 

2.  Prognostic value of C-reactive 

protein in neonatal sepsis 

 

المجلد التاسع   مجلة طب الموصل 
والثالثون,العدد  

 2013الثاني 

 د.مازن محمود فوزي 

 د.زيد مؤيد ياسين 

3.  Risk factors for development of 

Transient Tachypnea of 

Newborns 

 40المجلد 1العدد مجلة طب الموصل 

 1/6/2018التاريخ 

  

 منفرد 

 

االنكليزية :اللغات التي يتقنها   

مطالعة : الهوايات  

 مصادر التزكية:

  األستاذ المساعد الدكتور رياض العبيدي رئيس قسم طب االطفال

 

 

 



 

 

 

 


