
 
 

         السيرة الذاتية 
 
 

 
 األمين :  عفراء محمد محمود االسم و اللقب

    1964: تاريخ الميالد

 أنثى:  الجنس

 : غير متزوجة الحالة الزوجية

 : عراقية الجنسية

 حي الربيع  /: الموصلالعنوان الدائم

   07731009467  : رقم الهاتف

 ameen@uomosul.edu.iq.fraaa :اللكتروني البريد ا

                                          afraaameen@yahoo.com   

 الن ولحد ا 2020من  رئيس فرع الفسلجة الطبية : ظيفة الحاليةالو

 لحد االن  5/2013/ 20من كلية طب الموصل   تاذ مساعدسأ   

 :الشهادات

 1988/ 6/ 21جامعة الموصل   -كلية الطب  --بكالوريوس طب وجراحة      

 1994  /1/ 5/ الموصل جامعة--كلية الطب طبية  ماجستير فسلجة       

 2010  /3/ 15ة الموصل  جامع -كلية الطبالطبية دكتوراه فلسفة في الفسلجة      

  
 د. عبد الخالق المالح ف مشر ال  لرئة /ئف اوظا حمل علىمراحل ال  الماجستير: تاثير 
 
 د.فضيلة شهوان الدوسكي المشرف الدكتوراه: دور مضادات االكسدة في الربو القصبي/     
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 ومحل العمل : الوظائف 

 مستشفى النعمان( ,: مقيمة دورية, دائرة صحة بغداد)مستشفى الواسطي1988-1989

 .ة نينوىدائرة صح : مقيمة دورية,1989-1990

 طلة بة تدرج م ص بر: طبي 1990-1991

 جامعة الموصل.  -كلية الطب -ماجستير: طالبة 1991-1993

 قسم وظائف الرئة. م.ابن سينا .  \طبيبة اختصاص / الوحدة التنفسية   2005- 4199

 مدرس مساعد كلية طب نينوى   2005-2006 

   ة طب الموصلي طالبة دكتوراه, فسلجة طبية كل 1020- 7200

 فسلجة الجهاز التنفسي( اه في الفسلجة )هادة الدكتورالحصول على ش0201/  3/ 15

 مدرس في كلية طب الموصل باالضافة الى عملي طبيبة اختصاص في الوحدة التنفسية.    2010 

 لموصل جامعة ا-كلية الطب /الطبيةالفسلجة فرع  مساعد االن استاذ و لحد    2013 

  مستشفى ابن سينا    /الرئة  ف ووظائ التنفسية ةوحداختصاص في الطبيبة 

  : الوظائف االدارية  

 ة مقرر فرع الفسلجة الطبي 2010-2015

 

 

 : البحوث    
 

 ( مجلة طب الموصل)" 2رئة في مرضى السكر نمط ظائف ال" و .1

 

 (مجلة طب بغداد ) ى تهوية الرئتين "ل عر على الورك " تأثير نسبة محيط الخص .2

 

 ( مجلة تكريت للعلوم الضيدالنية)"  2لسكر نمط ظيفة البطين اليسر لدى مرضى او" .3

 

 (كريت للعلوم الطبيةمجلة ت) "الربو القصبي  في مرض  50دور نسبة التدفق الزفيري " .4

   

صحاء في مدينة والوسطي لدى الناس اال تاثير الجنس على معلمات التوصيل العصبي للعصبين  الزندي" .5

 ( وم الطبية مجلة تكريت للعل " )الموصل

 ")مجلة طب بغداد(ف الرئة لمرضى الجزر المعدي المريئي المترافق مع السعال والربووظائ تقييم" .6

 (     wjpps)صين حديثا ) المشخ 2النوع  رمستوى االلكالين فوسفاتيز لدى مرضى داء السك .7

 الحيوية للكبد والكلى . )مقبول للنشر(.مؤشرات الم الحمل على تاثير تسمتقييم   .8



 

الزندي والوسطي لدى الناس االصحاء   توصيل العصبي للعصبينتاثير معامل كتلة الجسم على معلمات ال .9

 مدينة الموصل   في

 

 :  لياالدراسات الع  االشراف  على طلبة
 
   دكتوراه ( 1)وطالب  ر ماجستي (  طالب 3 ):    طالب  4شراف على ا

 الخبرات والتدريب  

 
 حدة التنفسية /وظائف الرئةعمل في الو  ةسن ينعشر اكثر من  -

 ف الرئة لى وظائشفيات تركيا عتدريب في مست -

 والماجستير ( في فروع كلية الطب    هالعليا) الدكتورا ت تدريس طلبة الدراسا -

 االلكترونية   منصةى الاالسئلة عل ضع ورفع ومنصات االلكترونية وحضور وتدريب على استخدام ال -

  اللجان في الكلية: عضوية

 2021-2020في كلية الطب /جامعة الموصل ليم المدمج عتضو لجنة متابعة الع - 
 2020ابعة االلكترونية المت عضو لجنة  - 

 ولحد االن    2020جنة االمتحانية في فرع الفسلجة رئيس اللجنة العلمية والل-            

   ولحد االن  2019الفسلجة  رع ط فرئيس لجنة ضمان الجودة وعضو ارتبا-          

 2020-2019  لتدقيقية(امتحانية )رئيس اللجنة ة االعضو اللجن  - 

 2019-2018والتقويمية  في الكلية:  عضو اللجنة االمتحانية  -   

 2014-2012 الجودة المركزية في الكلية  عضو لجنة ضمان -
 2015-2012عضو اللجنة االمتحانية في فرع الفسلجة   -
 عضو اللجنة العلمية في الفرع  -    

 عليا في الفرع لراسات اعضو لجنة الد -    
 2014-2011دائرة صحة نينوى   و اللجنة التخصصية للفسلجة السريريةعض 

 2014-2010ز التنفسي ة التخصصية المراض الجهاعضو اللجن
  2014-2011عضو جمعية االطباء العراقيين العالمية         

 2014-2010لجودة واالداء الجامعي الجنة عضو          

 
  

 



 : و التقدير كتب الشكر 

 ( مستشفى الواسطي )  دائرة صحة بغداددير من  شكر وتق -         

 (نعمانال مستشفى  )   ددائرة صحة بغدا شكر وتقدير من -         

 () مستشفى ابن سيناوىدائرة صحة نين وتقدير من  شكر -         

 تشفى الخنساء( مس  )  دائرة صحة نينوى وتقدير منرشك -         

 (  3)عدد   ينوىة طب نيمن كل  شكر وتقدير -          

  

   2/2012/ 27في    شكر  من دائرة صحة نينوى -                

       

 2019- 2018(2)عدد عميد كلية الطب السيد شكر  من 

 2020-2019(2)عدد د عميد كلية الطب السيشكر  من 

 2021-2020(2ي )عدد شكر وتقدير من وزير التعليم العال

 2021-2020 رئيس جامعة الموصل السيد  شكر  من               
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