
   سيرة ذاتية

 اوس حازم احمد النعمان 

MBCHB FIBMS MRCPCH 

Department of Pediatrics College of Medicine / University of Mosul 

  الموصل

 العراق

Awshazimah72@uomosul.edu.iq 

 

 الشهادات العلمية 

2017زميل الكلية الملكية البريطانية في طب االطفال لندن    

2006االطفال بورد عراقي طب   

1996بكالوريوس طب وجراحة عامة   

: الوظيفة الحالية   

 اختصاصي طب االطفال  

 الخبرات والمؤهالت 

 كورس تدريبي في انعاش الرضع من الكلية الكية البريطانية 

 كورس تدريبي في االتعاش القلبي من جمعية القلب االمريكية 

 الخبرات البحثية : 

اكاديمية ببلون للبحوث كورس تدريبي من   

 المناصب االكاديمية: 

2006مدرس فرع طب االطفال في كلية طب الموصل منذ عام    

: المناصب الوظيفية السابقة    

1998  -1996مقيم دوري في مستشفيات بغداد والموصل التعليمية     

في مستشفى الخنساء التعليمي  2001-1998مقيم اقدم طب االطفال   



2005-2001بورد عراقي طب االطفال دراسات عليا   

   الحاصل عليها : المهنية الشهادات والتراخيص 

2017زميل الكلية الملكية البريطانية في طب االطفال   

2006بورد عراقي طب االطفال   

 عضوية الجمعيات العلمية والمهنية: 

1996عضو نقابة اطباء العراقي  منذ عام    

2017البريطانية في طب االطفال منذ عام عضو الكلية الملكية   

2006عضو الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية في طب االطفال   

 مدرب في البورد العراقي والعربي في طب االطفال 

 عضو الجمعية االوربية الرتفاع ضغط الدم 

 التكريمات والجوائز: 

الموصل عميد كلية طب السيد كتب شكر من السيد رئيس جامعة الموصل و  

   االعمال التطوعية :

 المشاركة بمشروع زراعة المليون شجرة 

   المشاركات بورش العمل والندوات والمؤتمرات:

 القاء محاضرة في ندوة عن امراض الخزن الورائي )مرض بومبي( 

 القاء محاضرة في ندوة عن امراض الخزن الورائي) مرض كوشير( 

طب االطفال القاء محاضرة عن الفحوصات الجينية في   

2021القاء محاضرة عن اسعاف االطفال الخدج في ندوة طب االطفال السنوية    

2019القاء محاضرة عن العالج بالمضادات الحيوية في ندوة طب االطفال السنوية    

2018القاء محاضرة عن مرض حساسية الحنطة في ندوة طب االطفال السنوية عام   

2020ستخدام جهاز التنفس االصطناعي عام  القاء محاضرة في دورة عن االنعاش با  

 المنشورات والمؤلفات والبحوث في المجالت المحكمة :



التحري عن الفايروس المضخم للخاليا في مرضى الثالسميا الكبرى ممن تقل اعمارهم عن   -1

في مجلة اكتا ميديكا   2021تم النشر عام   – سنة في مدينة الموصل بواسطة السيرولوجي 18ال 

ترينيا  ميدي  

اهمية استخدام معامل تغير شكل كريات الدم الحمراء مقارنة بالمعامالت االخرى للتمييز بين  -2

تم النشر   –فقر الدم الناتج عن نقص الحديد عن صفة الثالسيميا في االطفال في مدينة الموصل  

في مجلة اكسبيرت ريفيو اوف هيماتولوجي  2021عام    

ى االطفال المصابين بفقدان الشهية في مدينة السليمانية في  دراسة عن نقص فيتامين د لد  -3

في المجلة الطبية السعودية  2019تم النشر عام  -كوردستان العراق خالل اشهر الصيف  

 اللغات التي يتقنها : 

الكردية -االنكليزية-العربية  

 الهوايات : 

السباحة --المطالعة  

 مصادر التزكية: 

الصوافاالستاذ الدكتور فارس بكر  -1  

االستاذ الدكتور مزاحم الخياط  -2  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


