
لسيرة الذاتيةا  

  المعلومات الشخصية 

نواف يحيى محمود النعيمي  السم : ا  

١٩٨٣ايار   ١. الموصل :  محل و تاريخ الوالدة  

٢عدد االطفال : متزوج   ، لحالة االجتماعية : ا  

009647703366623قم الهاتف: ر  

nawafymahmood@uomosul.edu.iq  البريد االلكتروني 

  Nawaf Al-Neaimy                      البوابة البحثية              

 اللغات  

العربية  للغة االم : ا  

االنكليزية التي يجيدها بطالقة :اللغات   

الفرنسية و الكردية  معرفة متوسطة في :   

  الوظائف الحالية :

٢٠١٦/ كلية الطب / جامعة الموصل منذ   درس في فرع الطبم  

٢٠٢٠شفى ابن سينا التعليمي منذ باطنية في مست طبيب أختصاص   

المراض الكلى  رشح لزمالة المجلس العربي لالختصاصات الصحية م  

٢٠٢١-٢٠٢٠الموصل للعام الدراسي  عضو اللجنة االمتحانية لكلية طب   

 الشهادات : 

٢٠١٦دكتوراه )بورد عربي( في الطب الباطني   

٢٠٠٧لوريوس طب و جراحة عامة / جامعة الموصل كاب  

 الوظائف السابقة: 

  ٢٠٠٨شباط  ٥اريخ اول تعيين : ت

: طبيب مقيم دوري في مستشفيات الموصل  ٢٠١٠- ٠٠٨٢  

طبيب مقيم اقدم باطنية في مستشفى ابن سينا النعليمي بالموصل :  ٢٠١١- ٠١٠٢  
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: مقيم اقدم باطنية / دراسات . متدرب في المراكز التدريبية للمجلس العربي لالختصاصات   ٢٠١٦-٠١١٢

 الصحية في الموصل و أربيل  

 الجمعيات و المنظمات غير الحكومية : 

لغاية االن ٢٠٠٧أطباء العراق منذ ضو نقابة ع  

 الدورات التدريبية:

٢٠١٠الحمدانية ، شباط ، مستشفى دورة عالج االصابات و الحوادث   

٢٠١٢، مستشفى ابن سينا التعليمي ، شباط دورة انعاش القلب    

٢٠١٢، مستشفى الجمهوري التعليمي ، اذار دورة انعاش القلب    

  الفعاليات العلمية: 

٢٠١٨هضمي" في مستشفى ابن سينا التعليمي ، نيسان حضور ندوة " الجديد في طب الجهاز ال  

، فرع الطب / كلية الطب/جامعة الموصل ، نيسان  " " مواضيع في طب الجهاز الهضمي ضور ندوة ح

٢٠١٩ 

٢٠١٩المؤتمر الطبي الرابع لكلية الطب/ جامعة نينوى ، اذار  ضورح  

٢٠١٩، جامعة الموصل ،نيسان حضور ورشة عمل " طرق كتابة البحث العلمي و نشره "   

   ٢٠٢١صحة نينوى ، كانون الثاني  ، دائرة" متطلبات زرع الكلى " ندوة  حضور

٢٠٢٠ضور العديد من المؤتمرات و المحاضرات االلكترونية منذ شباط ح  

 كتب الشكر و التقدير :

) بضمنها كتابين من مدير عام  الحصول على عشرة كتب شكر و تقدير خالل مدة االقامة الدورية و القدمى 

( دائرة صحة نينوى  

٢٠١٧السيد رئيس جامعة الموصل ،كتاب شكر و تقدير من   

٢٠١٧عمادة كلية طب نينوى ،كتاب شكر و تقدير من   

٢٠١٨كتاب شكر و تقدير من عمادة كلية طب االسنان / جامعة الموصل ،   

   ٢٠٢١و  ٢٠١٩كتابي شكر و تقدير من عمادة كلية طب الموصل ، 

 

  

 


