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 A: Personal Informationانًؼهٕياخ انشخصٛح                 :  أٔالً 

                                                                                                                   

                                                                                                                                             خانذج يذًذ ايٍٛ يذًذ:االصى انشتاػٙ    

                                                                

Name    :   khalida mohammed ameen mohammed      

 

 

  :     يكاٌ انٕالدج
                    

Birth place   :   
 

    :   Birth date   ذاسٚخ انٕالدج 
     

:       انًذافظح    انؼشاق:     انذٔنح         :                  يذم انضكٍ انذانٙ    

     

     date   :  13-8-1985      13-8-1985ذاسٚخ انرؼٍٛٛ    

          

:           انذانح االجرًاػٛح    

 

:            ػذد األطفال         

                              

 

        دكرٕساِ:  Certification   انشٓادج 

                                                          

يذسس    :Scientific Grade  انهمة انؼهًٙ 

 

       Scientific Grade date   :28/4/2007   ذاسٚخ انذصٕل ػهٗ انهمة انؼهًٙ 

            

   

   First appointment Date  :1 /8/1985  ذاسٚخ أٔل ذؼٍٛٛ

 

دائشج صذح كشكٕن     :     يكاٌ أٔل ذؼٍٛٛ

   

   First appointment place : 

انُضائٛح ٔانرٕنٛذ : انطة   لضى أ فشع :      كهٛح كشكٕن: جايؼح :        يكاٌ انٕظٛفح انذانٙ 

 

      :    ػمذ      : دائًٙ  ذُضٛة  : دائًٙ :         صُف انذٔاو 
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   :.telephone no  سلى انٓاذف 

 

    :E-mail  انثشٚذ االنكرشَٔٙ 

 

 10:  ػذد صُٕاخ انخذيح فٙ انرؼهٛى انؼانٙ

 

  22:  ػذد صُٕاخ انخذيح خاسض انرؼهٛى انؼانٙ

 

  

                                       B: Specializeاالخرصاص                                     :  شاَٛاً 

 

طة ٔجشادح ػايح        :االخرصاص انؼاو

           

:General Specialty        general surgeryand medicine    

  

 

 2009نمة طثٛثح اصرشاسٚح فٙ انُضائٛح ٔانرٕنٛذ -  انُضائٛح ٔ انرٕنٛذ :االخرصاص انذلٛك

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : obstetrics and gynecology  

 

 

 

 

  C: Education(Certificates)انشٓاداخ انؼهًٛح                 :   شانصاً 

 

: Profانذكرٕساِ  -1

 

 :union of arabic countries Country                                             جايؼح انذٔل انؼشتٛح:انذٔنح 

 :BAGDADCity                                                        تغذاد:انًذُٚح 

                                            جايؼح انذٔل انؼشتٛح:انجايؼح
union of arabic countries 

University: 

 :Date 1992  1992 :ذاسٚخ انذصٕل ػهٗ انشٓادج 

 

 

 

 : MScانًاجضرٛش -2

 

 :Country                                                                          :انذٔنح 

 :City                                                                                :انًذُٚح 

 :University                                                                      :انجايؼح

 :Date            : ذاسٚخ انذصٕل ػهٗ انشٓادج
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:  BSc سانثكانٕسٕٚ -3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 High schoolاإلػذادٚح . 4

 

 Country:IRAQ                                                                 انؼشاق:انذٔنح 

 :KIRKUKCity                                                                       كشكٕن:انًذُٚح 

 :Kirkuk secondary school School                                                  اػذادٚح كشكٕن نهثُاخ:انًذسصح

 :Date 1979      1979:صُح انرخشض 

 

 

 

 

 

 

:  انهغاخ انرٙ ٚجٛذْا . 5

 

انهغح خ 

                                      اَكهٛز٘  

ػشتٙ  

 كشد٘     

ذشكًاَٙ  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :iraq Country                                                                  انؼشاق:انذٔنح 

 :Erbil City                                                                        استٛم:انًذُٚح 

 :salahaddin University   صالح انذٍٚ:انجايؼح

 :Date 1985 1985:  صُح انرخشض 
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 University Teaching Experience:    انخثشج انرذسٚضٛح فٙ انجايؼح   : ساتؼا

 

: انًٕاد انذساصٛح انرٙ لًد ترذسٚضٓا فٙ انذساصاخ األٔنٛح  -1

                                            

                                                                  

 

 : (دكرٕساِ /  ياجضرٛش  )انًٕاد انذساصٛح انرٙ لًد ترذسٚضٓا فٙ انذساصاخ انؼهٛا  -2

 

 

         

:      اإلششاف ػهٗ طهثح انذساصاخ انؼهٛا 

 

انضُح انمضى انكهٛح انًشدهح أصى انًادج خ 

 2003-2001 النسائية والتوليد طب تكريت السادسة النسائية والتوليد 

 2008-2007 الفسمجة كركوك/ الطب الثانية الفسمجة 

 2008-2007  السريريةالعموم كركوك/ التمريض ثالثةال النسائية والتوليد 

 

 النسائية والتوليد
- الرابعة 
 الخامسة

 النسائية والتوليد كركوك/ الطب
2007-2008-
2009-2010 

 

 لنسائية والتوليد

- الرابعة
- الخامسة
 السادسة

 كركوك/ لطب
 النسائية     

   والتوليد

2010-2011 
 ولحد االن

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

انضُح انمضى انكهٛح انًشدهح أصى انًادج خ 

                        انُضائٛح ٔانرٕنٛذ  

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 ػذد انطهثح  
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  Current Scholarly activesاألَشطح انؼهًٛح انذانٛح                    :  خايضاً 

 

: انكرة ٔانثذٕز انًُشٕسج .1    

 

اصى انًجهح اصى انثذس أٔ انكراب خ 
سلى انًجهح 

ISBN 
انؼذد ذاسٚخ انُشش 

سلى 

انصفذح 

 Laparoscopic adhesiolysis 

for infertile patients 

IRAQI JOURNAL OF 

MEDICINE 
      May 2004 

Volume 

1 
      

 Large distal vaginal aplasia 

with haematocolpos and 

haematometra; Restoration 

of reproductive tract 

continuity is a challenge 

for gynaecologists- a case 

Report 

Basrah Journal of 

Surgery,       
March, 12   

2006 
            

 The indications of surgical 

management of 

asymptomatic unilateral 

unilocular ovarian cysts in 

non-menopausal women, 

Journal of Kirkuk 

University 
      2006 vol1       

 Laparoscopic surgical 

approach for ectopic 

pregnancy 

The Medical journal of 

Basrah University 
      1.2008 vol26       

 Prevalence of abnormal 

cervical smears amears 

among females IN Kirkuk 

governorate 

Journal of Kirkuk 

University       
 NO.2012 vol.7       

 occupational environment 

and life style factors 

associated with 

spontaneous miscarriage in 

kirkuk city 

       1 3/2015    20   مجمة تكريت الطبية

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                                                              

                  

 

 

اصى انثذس 

 
 

ػذد انشصائم ٔ االطاسٚخ انرٙ لٕيٓا ػهًٛاً خالل صُح انرمٕٚى  

 
2 

 

  (ياجضرٛش / دكرٕساِ  )ػذد انًُالشاخ انرٙ شاسن تٓا 
 ياجضرٛش 4
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: انكرة أٔ انثذٕز ذذد انُشش.2

 

أصى انثذس أٔ انكراب خ 

 oral hypoglycemic drug versus insulin in Gestational Dibetes 

 Approach to missed intra uterine contraceptive device 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

: انكرة أٔ انثذٕز غٛش انًُشٕسج .3

 

أصى انثذس أٔ انكراب خ 

 Antis perm Antibodies in unexplained infertility 

 Measurement of the weight-gestation chars in the third trimester of a selected 

community of Iraqi women 

 Experience with operative laparoscopy                                    . 

 Pregnancy out come in laparoscopic ovarian, drilling in polycystic ovary 

 Management of ovarian tumors in women of reproductive age 

 Laparoscopic adhesiolysis for infertile patients       

 The indications of surgical management   asymptomatic    ,     unilateral   unilocular 

ovarian cysts in non - women 

 What has Swinfen Chritable Trust Telemedicine Link offeredTwo Azadi General 

Hospital Doctors in Kirkuk                    . 

 

 

: انًؤذًشاخ ٔانُذٔاخ .4

 

خ 
اصى انثذس أٔ انكراب انز٘ ذى َششِ فٙ 

انًؤذًش 
انثهذ انُذٔج  / ذاسٚخ انًؤذًشانُذٔج  / اصى انًؤذًش 

 Pregnancy out come in 

laparoscopic ovarian, drilling in 

polycystic ovary 

second conference of 

Azadi teaching 

hospital/kirkuk 

2005 kirkuk 

 What has Swinfen Chritable 

Trust Telemedicine Link 

offeredTwo Azadi General 

Hospital Doctors in Kirkuk                    . 

The first international 

conference of Royal 

collage of gye&obs in 

Erbil 

2008 Erbil 

 

Approach to surgical abdomen in 

pregnancy 

The second 

international 

conference of the 

kurdistan-iraq Society 

of Obstetricians and 

2016 Erbil 
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Gynecologists 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                                                       

 

 

: خذياخ اإلداسٚح ٔانًُٓٛح.5

يمشس لضى ُْذصح انُفظ , سئٛش لضى انُثاخ فٙ كهٛح انزساػح جايؼح كشكٕن :ٚكرة ُْا أ٘ يُاصة إداسٚح ذمهذْا األصرار أشُاء ػًهّ يصم:يالدظح

.  كهٛح انُٓذصح

انًُصة اإلداس٘  خ 

 2013-2009 الطب كمية-والتوليد النسائية فرع رئيسة 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

:  خذيح انجايؼح ٔانًجرًغ

. ذذسٚة انطهثح , إػطاء يذاضشج فٙ فٍ انخطاتح : ٚكرة ُْا أ٘ خذياخ لذيٓا األصرار نهًجرًغ يصم: يالدظح

 

انخذياخ  خ 

 30/11/2009الرحم عنق سرطان عن المبكر الكشف حول دورة 

 الحاالت عالج حول كركوك صحة دائرة في والقابالت والتوليد النسائية لألطباء العمل ورشة مع ندوة أقامة 
 25/11/2010 الوالدة صالة في الطارئة

 كركوك جامعة /طب كمية في قاعةالندوات عمى31/3/2010 الميفية العقدة مستجدات أخر حول ندوة أقامة 

 المؤتمرات قاعة في كركوك جامعة والمنتدبسيات لمتدريسات الحمل اثناء الدم فقر حول ندوة أقامة 
30/11/2011 

 2011/ 12/12-15-14كركوك صحة دائرة في الثاني المؤتمر في أالشتراك 

 2013-4-22في كمية الطب جامعة كركوك بتاريخ  ( النساء عند العقم مستجداتو أساسيات)ندوة حول  

 2012-12-10 في(  والوالدة الحمل تأخر)ندوة حول  

 جامعة كركوك/ندوة حول ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل في قاعة الندوات في كمية الطب 

 جامعة كركوك/ندوة حول سرطان المبيض في قاعة الندوات في كمية الطب 
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  جامعة كركوك / دورة تدريبية حول ناظور عنق الرحم في قاعة الندوات في كمية الطب     

 

 

 ػضٕٚح فٙ انًجالخ ٔانذٔسٚاخ.6

 

انًجالخ أٔ انذٔسٚاخ  خ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                         

             

اخشٖ - 7  
                                          

يؼهٕياخ اخشٖ  خ 

       

       

       

       

       

       

                 

 

 

 

شٓادج ذذسٚثٛح يٍ جايؼح تغذاد                      / ٚكرة ُْا أ٘ شٓاداخ اخشٖ ذى انذصٕل ػهٛٓا ػذا انًزكٕسيصال :- يالدظح  


