
 

 

 

 

 

 
 

 

 َصاسة انخعهيم انعاني َانبحث انعهمي

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 انسيشي انزاحيً
 

 

 

 

  وعمت  حمذ حسه عهي :     ـم ـــــــــاالســ

  10/01/0591 : حاسيخ انميـالد 

 مخضَج انحانت انضَجيت :

 اسبعت    ذد األَالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذيـــــــــــاوت

 انجشاحت انبُنيت:       صــانخـخـص

 (اسخار جامعي ) حذسيسي :       ً ــــــانُظيف

 اسخار مساعذ   انذسجت انعهميت :

 جامعت االوباس / كهيت انطب:       عىُان انعمم

 ال يُجذ     انعمم   : ٌاحف

 11901011500:      انٍاحف انىقال

 dr.niema2006@yahoo.com  كخشَوي :انبشيذ إالن

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 َصاسة انخعهيم انعاني َانبحث انعهمي

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

 

 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 ٌخالتبر الكــلٍــــخ  الجبهعخ  الذرجخ العلوٍخ 

ذبؽالورووس

ذ

م01/10/0890مطؾقةماظطبمجاععةمبغداد

مممذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ماهلقؽةماظعراضقةمظالخؿصاصاتماظطؾقة

م)مبوردمسراضيم(

م0881\01\10م

مممذأخرى

 

  . ثاوياً : انخذسج انُظيفي 

 الى -الفترح هي  الجهخ الىظٍفخ د

اٌلىل  - 1891اة  دائرح هذٌٌخ الطت هقٍن دوري 1

اة  - 1892كبًىى االول   الخذهخ العطكرٌخ 2 1892

1891 
الوركس الصحً فً  -هطتشفى القبئن العبم  طجٍت تذرج 3

 عبهرٌخ الفلىجخ

اة  - 1891اة 

1899 
اٌلىل  - 1899اة  دائرح هذٌٌخ الطت جراحخ ثىلٍخ -هقٍن اقذم  4

 1883اٌلىل  - 1898اٌلىل  دائرح هذٌٌخ الطت -هطتشفى الكبظوٍخ التعلٍوً  طبلت دراضبد علٍب )ثىرد عراقً( 5 1898

تشرٌي  - 1881تشرٌي الثبًً  دائرح هذٌٌخ الطت هتذرة كعضى فً فرٌق زرع الكلٍخ 6

 1883 االول

 1884ارار  - 1883تشرٌي االول  دائرح هذٌٌخ الطت طجٍت اختصبص فً الجراحخ الجىلٍخ 1

 2005تشرٌي االول  - 1884ارار  مهطتشفى الرهبدي العب طجٍت اختصبصً جراحخ ثىلٍخ 9



 

 

 

 

 

 
 

 

 َصاسة انخعهيم انعاني َانبحث انعهمي

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 الى -هي الفترح   الجبهعخ )الوعهذ / الكلٍخ(  الجهخ د

 االى - 1884ًٍطبى مجاععةماالغؾارمطؾقةماظطبم1

مممم2

مممم3

مممم4

مممم5

مممم6

مممم7

 2000توىز  - 1884ًٍطبى  جبهعخ االًجبر -كلٍخ الطت  هحبضر خبرجً 8

 2003حسٌراى  - 2000توىز  جبهعخ االًجبر -كلٍخ الطت  تذرٌطً )هذرش( 10

 االى - 2003اٌلىل  جبهعخ االًجبر -كلٍخ الطت  تذرٌطً ) اضتبر هطبعذ ( 11

 2011توىز  - 2003حسٌراى  هطتشفى الرهبدي التعلٍوً ٌجً للجراحخ الجىلٍخهطؤول الوركس التذر 12

 2011توىز  - 2001اٌلىل  الهٍئخ العراقٍخ لالختصبصبد الطجٍخ عضى الوجلص العلوً للجراحخ الجىلٍخ 13

 2012حسٌراى  وزارح الصحخ العراقٍخ طجٍت اضتشبري فً الجراحخ الجىلٍخ 14

 2011توىز  - 2016حسٌراى  جبهعخ االًجبر -خ الطت كلٍ رئٍص فرع الجراحخ 15



 

 

 

 

 

 
 

 

 َصاسة انخعهيم انعاني َانبحث انعهمي

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

 

 سٍا.سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسي 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

م6101ومم0881ومم0881ومم0881 اعراضماظؽؾقةموماحلاظؾنيماجلراحةم0

م6100وم

م6110ومم6111ومم0888 اعراضمادلـاغةموماظربودؿاتماجلراحةم6

م6111ومم6111ومم6116 اعراضماالحؾقلماجلراحةم1

م6101ومم6101ومم6118ومم6119 اعراضماخلصقؿنيماجلراحةم1

م6101وم

م6110ومم6111ومم6111 اظعفزماظؽؾويمومشللماظؽؾقةماجلراحةم1

م6101ومم6106ومم6100 سؿؾقاتمزرعماظؽؾقةماجلراحةم1

م6101ومم0889ومم0880 جراحةماالرػالموماجلراحةماظؿؼوميقةميفمادللاظكماظؾوظقةماجلراحةم0

 

 :انخي أششف عهيٍا( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذرروحةذذأوذاألذادمذت

م6111ماالغؾارم-طؾقةماظطبمم-االحقاءماجملفرؼةممدرادةممخجماجملاريماظؾوظقةميفمعلؿشػىماظرعاديماظعامم0

م6
تؼققممعلؿوىماهلرعوغاتمومجودةماظلائلم
ادلـويمومغؿائجمسؿؾقةمععاجلةماحلقاعنميفم
اظرجالماظعؼقؿنيمادلصابنيمبداءماظلؽريم

مولاظـوعماال

م6110مبغدادم-ععفدماالجـةم

درادةمبعضماظعواعلمادلـاسقةميفمادرارمومعصولمادلرضىمم1

مادلصابنيمخبؿجماجملاريماظؾوظقةمبلؾبماظؾؽرتؼةماهلوائقة

م6101ماالغؾارم-طؾقةماظطبمم-االحقاءماجملفرؼةم

م1
م

مم



 

 

 

 

 

 
 

 

 َصاسة انخعهيم انعاني َانبحث انعهمي

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

 

 انخي شاسك فيٍا.انعهميت َانىذَاث انمؤحمشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذذةــالدـذعـوانذالذت

ذ)ذحبثذ/ذبودرتذحضور( ماظؼاءمحبثماالغؾارم0880مادلؤمترماظعؾؿيماظرابعمظدائرةمصقةماالغؾارم1

م2
م-ادلؤمترماظطيبماخلاعسمظؽؾقةماظطبم

مجاععةماالغؾار

ماظؼاءمحبثماالغؾارم6111

م3
ادلؤمترماظعؾؿيماظـاغيمجلؿعقةماجلراحنيم

ماظعراضقة
مءمحبثاظؼامبغدادم6110

م4
ادلؤمترماظعؾؿيماالولمجلؿعقةمارؾاءموم

مجراحيمادللاظكماظؾوظقةماظعراضقة
ماظؼاءمحبثمبغدادم6111

م5

ادلؤمترماظطيبماالولمظؽؾقاتماظعؾومماظطؾقةم

م-ومادلؤمترماظعؾؿيماظلابعمظؽؾقةماظطبم

مجاععةماالغؾار

ماظؼاءمحبثماالغؾارم6100

م6
ادلؤمترماظلـويماظـاغيمسشرمظؾرابطةماظعربقةم

مجلراحيمادللاظكماظؾوظقة
محضورماربقل 6101

م7

ادلؤمترماظلـويماظـاغيموماخلؿلنيمظؾرابطةم

ادلصرؼةمجلراحيمادللاظكماظؾوظقةمومادلؤمترم

اظلـويماظـاغيمسشرمظؾرابطةماظعربقةم

مظؾفراحةماظؾوظقة

محضورماظؼاػرةم6100

م

م

 

 .ذاالخرىذؾؿقةذدابعاذ:ذاألنشطةذالع 



 

 

 

 

 

 
 

 

 َصاسة انخعهيم انعاني َانبحث انعهمي

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

م0881يفمعلؿشػىماظرعاديماظعاممدـةممرئقسمجلـةماظؿعؾقممادللؿؿرماالنم-م6101سضوماظؾفـةماالدؿشارؼةمظؾؿفؾةماظطؾقةمظؽؾقةمربماالغؾارم

م0889م-0881ؿقةميفمعلؿشػىماظرعاديماظعاممدـةمرئقسماظؾفـةماظعؾمادللاػؿةميفمجلانمادلـاضشةمالطـرمعنممخلةمحبوثمعاجلؿريمظطؾؾةماظدراداتماظعؾقا

م6101م-م6111تدرؼبممثاغقةمرالبماظؾوردماظعراضيميفماجلراحةماظؾوظقةمعنمم

ادلشارطةميفماالعؿقاغاتماظـفائؾةمظطؾؾةماظؾوردماظعراضيميفماجلراحةماظؾوظقةمم

م6100ومم6101ومم6101ومم6106ومم6111ومم6111

ؿاميفمطؾقةمربمجاععةمبغدادموماالخرميفمسضومجلـةمعـاضشةمظطاظؾنيماحدػم

ماظؽؾقةماظؿؼـقةماظطؾقة

ادللاػؿةميفمعـاضشةمحبوثمرؾؾةماظؾوردماظعراضيمطعضومجلـةمعـاضشةمظالسواممم

م6109ومم6101ومم6106

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 دـةال الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1 
بضعماالحؾقلمباظـازورمظعالجماغلدادماالحؾقلماظؽاعلمخربةممخسم

 دـوات
 6110 جمؾةمجاععةماالغؾارمظؾعؾومماظطؾقة

 6116 اجملؾةماظطؾقةماظعراضقة اظؾواظبماظرمحقةماجلواظةمخربةمسشرةمدـوات 2

 ورمماظؽؾقةماخلؾقثميفمحماصظةماالغؾار 3
جمؾةماجملؾسماظعؾؿيم

 ظالخؿصاصاتماظطؾقة
6111 

4 
حماصظةمم-درادةممخجماجملاريماظؾوظقةميفمعلؿشػىماظرعاديماظعامم

 االغؾار
 6110 جمؾةمجاععةماالغؾارمظؾعؾومماظصرصة

ذ5
تلفقلمحاظةمععمعراجعةماظلفالتمم-طقسمعائيمعـاغيميفماخلصقةم

ماظطؾقة
م6119ماجملؾةماظطؾقةماظعراضقة

م6106مطؾقةجمؾةماالغؾارماظمتلفقلمحاظةم-طقسماظصػنماظعؿالقمذ6

ذ7
حاالتمجدؼدةمومم-االطقاسمادلائقةمادلـاغقةماحلوضقةمخؾفمادلـاغةم

معراجعةماظلفالتماظطؾقة

جمؾةماجملؾسماظعؾؿيم

مظالخؿصاصاتماظطؾقة
م6106

ذ8
دؾلؾةمجدؼدةمعنمعـطؼةمم-االطقاسمادلائقةمادلـاغقةماظؽؾوؼةمادلػردةم

معوبوئة

جمؾةماجملؾسماظعؾؿيم

مظالخؿصاصاتماظطؾقة
م6106



 

 

 

 

 

 
 

 

 َصاسة انخعهيم انعاني َانبحث انعهمي

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

ذ9
خربةمسشرمدـواتميفمعلؿشػىمم-االجلامماظغربقةميفمادلـاغةماظؾوظقةم

ماظرعاديماظؿعؾقؿي

جمؾةماجملؾسماظعؾؿيم

مظالخؿصاصاتماظطؾقة
م6101

ذ10
تشكقصمخارئمم-ورمماظؽؾقةماخلؾقثماظؽقليمعؿعددماحلفرياتم

متلفقلمحاظةم-طؽقسمعـاغيمطؾويم

جمؾةماجملؾسماظعؾؿيم

مظالخؿصاصاتماظطؾقة
م6101

م6101مجمؾةماجملؿؿعماظطيبماظعراضقةمىماالحؾقلمجتربةمسشرؼنمدـةحصذ11

ذ12
وزائفماظؿـؼلميفماظؾغةماالغؽؾقزؼةمظدىماالرؾاءماظعراضقنيميفماحلاالتم

ماظعؿؾقة

اجملؾةماظدوظقةمظؾؾقوثمومادلراجعةم

م(IJARRادلؿؼدعةم)
م6101

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 م0890-اءماظعراقمغؼابةمارؾممم-0

ممم0888-مجعقةماجلراحنيماظعراضقةم-6

م0888-مجعقةمارؾاءموجراحيمادللاظكماظؾوظقةاظعراضقة-1

م

م

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

م0899معدؼرمدائرةمعدؼـةماظطبمطؿابمذؽرم0

م0880موزؼرماظصقةمرطؿابمذؽم6

م0880محماصظةماالغؾارمطؿابمذؽرم1

م0880موزؼرماظصقةمطؿابمذؽرم1
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قسم ضمان انجُدة َاالعخماد 

  يميداالكا

م0880معدؼرمدائرةمصقةماالغؾارمطؿابمذؽرم1

م0880معدؼرمدائرةمصقةماالغؾارمطؿابمذؽرم1

م6106مجاععةماالغؾارم-سؿقدمطؾقةماظطبممطؿابمذؽرم0

م6101مجاععةمادللؿـصرؼةم-سؿقدمطؾقةماظطبممطؿابمذؽرم9

م6101مرئقسمجاععةماالغؾارمطؿابمذؽرم8

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

0   

6   

1   

1   

1   

1   

م

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغخ العرثٍخ-1

 اللغخ االًكلٍسٌخ-2

3-             
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   CD ٌتن تطلٍن ًطخخ على  


