
 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 امعت االنباسج

قغم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 

 

 

 تانزاحٍ ةانغٍش
 

 

 

 

       سائذ دمحم عهٍم:    ـم ـــــــــاالعــ

      5621-2-72 : حاسٌخ انمٍـالد 

 مخضوج انحانت انضوجٍت :

 7    ذد األوالد  :ــعـــ

 مغهم  :   انذٌـــــــــــانت

        جشاحت األنف و األرن و انحنجشة و انشأط و انشقبت:      صــانخـخـص

  حذسٌغً:      تــــــانىظٍف

     أعخار مغاعذ  انذسجت انعهمٍت :

            مذٌنت انشمادي:     عنىان انعمم

 انعمم   :         هاحف

    52652501920:      انهاحف اننقال

 raedalani2003@yahoo.com كخشونً :انبشٌذ إالن

 

 

 

 

 
 

 

 

 انصٕسح 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 امعت االنباسج

قغم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 .أوالً : انمؤهالث انعهمٍت  

 انزبسيخ نكــهيــــخ ا اندبيعخ  انذسخخ انعهًيخ 

ذبؽالورووس

ذ

 9191 الطب الؽوفة

   ذاملاجدًري

ذالدكًوراه

ذ

 0222 اهليىة العراقية لإلخًصاصات الطيية

ذ

ذأخرى

 0292 أدنربة-الؽؾية املؾؽية لؾٍراحني

 0292 األنف و األذن و احلـٍرة و الرأس و الرقية       اليورد األوربي جلراحة 

 

  . ثانٍاً : انخذسج انىظٍفً 

 

 

 انٗ -فزشح يٍ ان اندٓخ انٕظيفخ د

 1111-1191 دائخة صحة المثنى طبيب مقيم دوري  1

 1113-1111 لهاء الحجود األول طبيب عدكخي  2

 1114-1113 لجيةاالخخكد الخعاية الرحية األولية في م طبيب تجرج 3

 1115-1114 الخمادي التعميميمدتذفى  طبيب مقيم أقجم 4

 2222-1115 لبرخة التعميميا مدتذفى طالب دراسات عميا)بهرد عخاقي( 5

 2225-2222 الخمادي التعميمي مدتذفى طبيب إختراصي 6

 2229-2225 كمية الطب/جامعة األنبار مجرس 7

 نحذ اآلٌ -2229 كمية الطب/جامعة األنبار إستاذ مداعج 8



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 امعت االنباسج

قغم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 

 

 ثانثاً : انخذسٌظ انجامعً . 

 انٗ -يٍ انفزشح   اندبيعخ ()انًعٓذ / انكهيخ  اندٓخ د

 حلد اآلن -0222 األنيار كؾية الطب 1

 0292-0292 املٌـى كؾية الطب 2

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

 سابعاً : انمقشساث انذساعٍت انخى قمج بخذسٌغها. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذػرعالذت

 د اآلنحل -0222 /خامذاألنف و اإلذن و الحنجخة اجلراحة 9

 0292-0292 اجلراحة العامة/رابع اجلراحة 0

 حلد اآلن -0290 فسؾٍة/ثاني وزائف األسضاء و الػيزواء الطيية 3

 0292-0292 تشروح/ثاني الًشروح اليشري 2

 0293-0299 سؾم األدووة السروروة/ماجسًري أدووة األدووة 2



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 امعت االنباسج

قغم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

6    

2    

 

 :شف عهٍهاانخً أش( انشعائم  ،االطاسٌح  )خامغاً:  

ذالدـــةذػرعالذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

 0292-0221 اجلراحة دواسي و مضاسػات سؿؾية إدًىصال الغدة الدرقية يف مسًشػى الرمادي الًعؾيؿي 9

0    

3    

2    

2    

6    

2    

 

 انخً شاسك فٍها.انعهمٍت واننذواث انمؤحمشاث عادعاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهانذأنعؼادمؽاذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

 باحث تكخيت 9009 المؤتمخ الطبي الثاني/تكخيت 1
 مذارك النجف األشخف 9009 المؤتمخ الخامذ لممنعمة اإلمامية العالمية 2
 محاضخ الخمادي 9009 نجوة حهل زراعة قهقعة اإلذن 3
 مذارك شخفالنجف األ 9007 ةالمؤتمخ الخامذ لكمية طب الكهف 4
 باحث الخمادي 9007 المؤتمخ الدابع لجائخة صحة األنبار 5
 مذارك بغجاد 9008 المؤتمخ الحادي و األربعهن لنقابة أطباء العخاق 6
 محاضخ الخمادي 9008 نجوة الخعاف بين األمذ و اليهم 7
 مذارك الخمادي 9008 نجوة إنفمهندا الطيهر 9



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 امعت االنباسج

قغم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 محاضخ الخمادي 9008 همنجوة الخعاف بين األمذ و الي 1
92     

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

 تقييم البحهث:
 دراسة مقارنة اليقاف الندف اثناء استئرال المهزتين بين الكي الكهخبائي وربط الخيط .0

 سالمة إستئرال الغحانيات أو إستئرال المهزتين و الغحانيات في األطفال دون الدنة الثالثة. .9

 في معالجة كدخ ععم األنف لجى األطفال. طخيقة ججيجة .3

 طخيقة ججيجة في معالجة كدخ ععم األنف لجى الكبار. .4

 فقجان الدمع عنج األطفال الحين يعاجهن بعقار الددبالتنيهم. .5

 تقييم إنحخاف الحاجد األنفي بإستخجام الفحص األمامي لألنف و  ناظهر األنف. .6

 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

2 2 

  

  

  

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

د: دراسة وصفٌة فً مستشفى واح جانب يأسجبة أنى انٕخّ ف 1
 الرمادي العام

 2229 يدهخ خبيعخ األَجبس نهعهٕو انطجيخ

دساسخ يُظٕسح أٔنيخ كزم انشقجخ )عذٖ كزم انغذح انذسقيخ( :  2

يشيض 44عهٗ   

 2229 يدهخ خبيعخ األَجبس نهعهٕو انطجيخ

طشيقخ إثهي انًحٕسح في عالج انذٔاس انحًيذ انًزكشس ثسجت  3

 رغييش انٕضع

 2229 يدهخ ركشيذ انطجيخ

أًْيخ فحص انعيٌٕ نذٖ األطفبل انزيٍ يعبٌَٕ يٍ صًى  4

 عصجي خهقي

 2221 انًدهخ انسعٕديخ انطجيخ

جخ حذٔس إنزٓبة اإلرٌ انٕسطٗ نذٖ انًشضٗ انزيٍ َسذ5

 يشاخعٌٕ انعيبدح انخبسخيخ نإلرٌ ٔ األَف ٔ انحُدشح

 2221 انطجيخ ركشيذ يدهخ



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 امعت االنباسج

قغم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 2211 انطجيخ ركشيذ يدهخ عالج كسش عظى األَفذ6

َضف يبثعذ عًهيخ إسزئصبل انهٕصريٍ: َسجخ انحذٔس ٔ عٕايم ذ7

 انخطٕسح

 2212 انًدهخ انعشاقيخ نطت انًدزًع

عضل اندشاثيى انًكَٕخ نهغشبء اندشثٕيي يٍ إنزٓبة انهٕصريٍ ذ8

 انًضيٍ

 2215 انًدهخ انذٔنيخ نهعهٕو ٔ انزكُٕنٕخيب

 2215 يدهخ األَجبس انطجيخ انُزبئح انزحفظيخ نثقت طجهخ اإلرٌ َزيدخ انشذح انخبسخيخذ9

سُٕاد 1َبسٕس خهقي ربو نهقٕط انجشاَكيم انثبَي نٕنذ عًشِ ذ10 خ انًثُٗ انطجيخيده   2215 

 2216 يدهخ انًثُٗ انطجيخ حقبئق حٕل إنزٓبة انهٕصريٍ انًضيٍ: دساسخ ثبثٕنٕخيخذ11

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

9-     

0-    

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة ةذاجلفةذاملاحن كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

 0293 وزور الصَة كًاب ذؽر و تؼدور 9

 0222 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 0

 0226 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 3

 0292 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 2

 0299 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 2

 0299 ية رب األنيارسؿيد كؾ كًاب ذؽر و تؼدور 6

 0299 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 2

 0299 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 9

 0299 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 1

 0299 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 92

 0290 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 99
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 0290 سؿيد كؾية رب األنيار ًاب ذؽر و تؼدورك 90

 0293 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 93

 0293 سؿيد كؾية رب األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 92

 0292 ٌـىسؿيد كؾية رب امل كًاب ذؽر و تؼدور 92

 0229 املساسد العؾؿي لرئيس جامعة األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 96

 0290 املساسد العؾؿي لرئيس جامعة األنيار و تؼدوركًاب ذؽر  92

 0290 رئيس جامعة األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 99

 0293 رئيس جامعة األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 91

 0293 رئيس جامعة األنيار كًاب ذؽر و تؼدور 02

 0296 ٌـىرئيس جامعة امل كًاب ذؽر و تؼدور 09

 0223 نيارحمافظ األ كًاب ذؽر و تؼدور 00

 0223 مدور سام دائرة صَة األنيار  كًاب ذؽر و تؼدور 03

 0290 مدور سام دائرة صَة األنيار  كًاب ذؽر و تؼدور 02

 0296 ٌـىمدور سام دائرة صَة امل كًاب ذؽر و تؼدور 02

 0292 هيىة احلشد الشعيب/فرع املٌـى كًاب ذؽر و تؼدور 06

 .رتمةأوذاملذالؽًبذاملؤلػة:ذعشرذحادي 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

9   

0   

3   

2   

2   

6   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 امعت االنباسج

قغم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 انعشثيخ  -1

 األَكهيضيخ -2

3-             

             

 

 

   CD يزى رسهيى َسخخ عهٗ  


