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السيرة الذاتية
الدكتور وليد غانم أحمد الطائي
بكالوريوس طب وجراحة عامة ,ماجستير في طب المجتمع ,دكتوراه فلسفة في طب المجتمع
فرع طب االسرة والمجتمع  /كلية الطب /جامعة الموصل
موصل /عراق
07701800736
wga@uomosul.edu.iq

 الشهادات العلمية
دكتوراه طب مجتمع كلٌة الطب  /جامعة الموصل.ماجستٌر طب مجتمع كلٌة الطب  /جامعة الموصل.-بكالورٌوس طب وجراحة عامة  /كلٌة الطب  /جامعة الموصل.

0222
2773
2763

 الوظيفة الحالية:
رئٌس فرع طب االسرة والمجتمع /جامعة الموصل/كلٌة الطب.عضو لجنة االعتمادٌة.عضو ارتباط المركز الوطنً الرٌادي لبحوث السرطان.مسؤول وحدة االرشاد فً كلٌة طب الموصل.ممثل كلٌة الطب للتنسٌك مع رئاسة الجامعة.رئٌس اللجنة العلمٌة فً فرع طب االسرة والمجتمع.-عضو فرٌك الممٌمٌن الوطنً العتماد كلٌات الطب فً العراق.

 الخبرات والمؤهالت
طبٌب ممٌم الدم فً ردهات الباطنٌة العامة والعناٌة الملبٌة المركزة فً مستشفى ابن سٌنا التعلٌمً فًالموصل.

 الخبرات البحثية -:
-مدرب وباحث فً فرع طب األسرة والمجتمع  /كلٌة الطب  /جامعة الموصل .مهارات أبحاث الصحة العامة

 المناصب االكاديمية-:
أستاذ مساعد فً فرع طب األسرة والمجتمع  /كلٌة الطب  /جامعة الموصل-0222 .االن.0227.-0222
مدرس فً فرع طب األسرة والمجتمع  /كلٌة الطب  /جامعة الموصل-مدرس مساعد فً فرع العلوم السرٌرٌة  /كلٌة التمرٌض  /جامعة الموصل .2777-2773

 المناصب الوظيفية السابقة -:
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طبٌب ممٌم الدم باطنٌة /مستشفى ابن سٌنا التعلٌمً فً الموصل .2771-2770طبٌب تدرج طبً فً مركز صحً سنونً للرعاٌة الصحٌة االولٌة .2772-2772طبٌب خدمة عسكرٌة الزامٌة واحتٌاط .2767-2764-طبٌب ممٌم دوري فً مستشفٌات الموصل التعلٌمٌة .2764-2763

 الشهادات والتراخيص المهنية الحاصل عليها -:
-بكالورٌوس فً الطب و الجراحة العامة  /كلٌة الطب  /جامعة الموصل.

 عضوية الجمعيات العلمية والمهنية-:
عضو نمابة االطباء العرالٌة من  -2763االن.-عضو نمابة االكادٌمٌٌن العرالٌة من -0225االن.

 التكريمات والجوائز:
  39كتاب شكر من مختلف المؤسسات والمستوٌات االدارٌة نشاطات االشراف العلمية :
عدد طلبة الماجستٌر 4 :عدد طلبة الدكتوراه والبورد 21:عدد طلبة الدبلوم 5 : المنشورات والمؤلفات والبحوث في المجالت المحكمة :
المنشورات العلمٌة-: 22 بحث علمً منشور داخل المطر.
 2 بحوث علمٌة منشورة خارج المطر.
 6 بحوث فً مؤتمرات علمٌة.

 اللغات التي يتقنها :



العربٌة واالنكلٌزٌة.

 مصادر التزكية-:





أ.د .صمٌم احمد الدباغ  /كلٌة طب دهون
أ.د.أسماء احمد الجوادي /تدرٌسٌة متماعدة
أ.م.د .زٌد مؤٌد شندالة  /كلٌة طب الموصل
أ.م.د .بسام عبد المبدئ النعمة /كلٌة طب الموصل

