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 A: Personal Informationانًؼهٕيبد انشخظٛخ                 :  أٔالً 

                                                                                                                   
صؼذٌٔ دأد احًذ اثشاْٛى                                                                                                                                           .  أ د:االصى انشثبػٙ    

                                                                

Name    : Saadoun Dawood Ahmed Ibrahim  

 

 

:       يكبٌ انٕالدح

                    

Birth place   :   

 

   :   Birth date   ربسٚخ انٕالدح 

     

:                      انًحبفظخانؼشاق:    انذٔنخ                       : يحم انضكٍ انحبنٙ    

     

  date   :1983ربسٚخ انزؼٍٛٛ    

          

:           انحبنخ االجزًبػٛخ

 

:           ػذد األطفبل

                              

 

        ثٕسد طت َفضٙ :  Certification   انشٓبدح 

                                                          

    /Professorاصزبر :Scientific Grade  انهمت انؼهًٙ 

 

       Scientific Grade date   :4/5/2016   ربسٚخ انحظٕل ػهٗ انهمت انؼهًٙ 

            

   

   First appointment Date  :2/3/1983  ربسٚخ أٔل رؼٍٛٛ

 

     طجٛت يمٛى دٔس٘/ يضزشفٗ كشكٕن:     يكبٌ أٔل رؼٍٛٛ

   

   First appointment place :Kirkuk Hospital 

ثبطُٛخ : طت   لضى أ فشع : كشكٕن     كهٛخ : جبيؼخ :        يكبٌ انٕظٛفخ انحبنٙ 

 

B:       طُف انذٔاو 
+

      :    ػمذ      : رُضٛت  : +    دائًٙ 
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   :.telephone no  سلى انٓبرف 

 

    :E-mail  انجشٚذ االنكزشَٔٙ 

 

 11:  ػذد صُٕاد انخذيخ فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ

 

  21:  ػذد صُٕاد انخذيخ خبسط انزؼهٛى انؼبنٙ

 

  

                                       B: Specializeاالخزظبص                                     :  صبَٛبً 

 

        طت ٔجشاحخ ػبيخ: االخزظبص انؼبو

           

: General Specialty  ٍ  General physician 

  

 

طت َفضٙ :االخزظبص انذلٛك

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : Psychiatry  

: 

 

 

 

  C: Education(Certificates)انشٓبداد انؼهًٛخ                 :   صبنضبً 

 

: Profانذكزٕساِ  -1

 

 Country: Iraq                                            انؼشاق:انذٔنخ 

 City: Baghdadثغذاد                                                        :انًذُٚخ 

 انًجهش انؼشالٙ نالخزظبطبد انطجٛخ                                          :انجبيؼخ
University: Iraqi Board for Medical 

Specialization 

 Date:     11/6/1997  11/6/1997 :ربسٚخ انحظٕل ػهٗ انشٓبدح 

 

 

 

 : MScانًبجضزٛش -2

 

 :Country                                                                          :انذٔنخ 

 :City                                                                                :انًذُٚخ 

 :University                                                                      :انجبيؼخ

 :Date            : ربسٚخ انحظٕل ػهٗ انشٓبدح
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:  BSc سانجكبنٕسٕٚ -3

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 High schoolاإلػذادٚخ . 4

 

 Country: Iraq                                                                انؼشاق :انذٔنخ 

 City: Baghdadثغذاد                                                                      :انًذُٚخ 

 School: Al-Resula Secondary School اػذادٚخ انشصبنخ                                                :انًذسصخ

Date: 1976 1976:صُخ انزخشط   

 

 

 

 

 

 

:  انهغبد انزٙ ٚجٛذْب . 5

 

انهغخ د 

                                      انؼشثٛخ 1

االَكهٛزٚخ  2

           

       

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Country:  Iraq                                                                انؼشاق:انذٔنخ 

 City:  Mosulانًٕطم                                                                      :انًذُٚخ 

 University:  Mosul جبيؼخ انًٕطم                                                            :انجبيؼخ

Date:  1983 1983:  صُخ انزخشط   
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 University Teaching Experience:    انخجشح انزذسٚضٛخ فٙ انجبيؼخ: ساثؼب

 

: انًٕاد انذساصٛخ انزٙ لًذ ثزذسٚضٓب فٙ انذساصبد األٔنٛخ  -1

                                            

                                                                  

 

ال رٕجذ دساصبد ػهٛب  : (دكزٕساِ /  يبجضزٛش  )انًٕاد انذساصٛخ انزٙ لًذ ثزذسٚضٓب فٙ انذساصبد انؼهٛب  -2

 

 

         

ال رٕجذ دساصبد ػهٛب :      اإلششاف ػهٗ طهجخ انذساصبد انؼهٛب 

 

انضُخ انمضى انكهٛخ انًشحهخ أصى انًبدح د 

1 
كهٛخ انزًشٚض انشاثؼخ رًشٚض انظحخ انُفضٛخ 

انؼهٕو انزًشٚضٛخ 

انضشٚشٚخ 
2005-2013 

2 
كهٛخ انزًشٚض انضبنضخ ػهى انُفش نطهجخ انزًشٚض 

انؼهٕو انزًشٚضٛخ 

انضشٚشٚخ 
2006-2014 

3 
كهٛخ انزًشٚض انضبنضخ انجحش انؼهًٙ 

انؼهٕو انزًشٚضٛخ 

انضشٚشٚخ 
2008-2010 

نحذ االٌ - 2009انطت انجبطُٙ كهٛخ انطت انخبيضخ انطت انُفضٙ  4

نحذ االٌ - 2009انطت انجبطُٙ كهٛخ انطت انشاثؼخ ػهى انضهٕن  5

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

انضُخ انمضى انكهٛخ انًشحهخ أصى انًبدح د 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

ػذد انطهجخ  

 
 

اصى انجحش 

 
 

ػذد انشصبئم ٔ االطبسٚح انزٙ لٕيٓب ػهًٛبً خالل صُخ انزمٕٚى  
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  Current Scholarly activesاألَشطخ انؼهًٛخ انحبنٛخ                    :  خبيضبً 

 

: انكزت ٔانجحٕس انًُشٕسح .1    

 

اصى انًجهخ اصى انجحش أٔ انكزبة د 
سلى انًجهخ 

ISBN 
انؼذد ربسٚخ انُشش 

سلى 

انظفحخ 

1 Role of antipsychotic drugs in sexual 

dysfunction of male patients. كمية طب تكريت 
1813-

1638 
 135-132 2 20071ك

2 Frequency Of Sexual Dysfunction In 

Treated and Untreated Depressed Male 

Patients 

مجمة كمية طب 
 القادسية

1817-
0153 

2007 4 128-137 

3 The frequency of psychiatric patients using 

Traditional and Spiritual medicine. كمية طب تكريت 
1813-

1638 
 15-9 2 2007 1ك

4 Prevalence of Smoking among Male 

Psychiatric Outpatients. 
تكريت لمعموم  مجمة

 الصيدالنية

1817-
2716 

مايس 
2008 

1 81-87 

5 
Symptoms Frequencies and Stressors in the 

Hysterical Subjects 

مجمة كمية طب 
 القادسية

1817-
0153 

حزيران 
2008 

5 11-20 

6 
Childhood Trauma and Sociodemographic 

of Patients with Dissociative disorders     كمية طب تكريت 
1813-

1638 
2008 1 119-123 

7 Sociodemographic  and Etiological Factors 

in Men with Sexual Failure in Wedding 

Night 

 زانكو لمعموم الطبية
1995-

5588 
2009 1 37-42 

8 
The frequency of Self - Stigma among 

Patients with Psychiatric Disorders 
  الطبية تكريت مجمة

1813-
1638 

2010 1 124-128 

9 Sociodemographic and Clinical 

Characteristics  Of Depressive Disorders in 

Kirkuk Governorate 

 لمعموم تكريت مجمة
  الصيدالنية

1817-
2716 

2012 2 197-203 

10 
Epidemiological Data of Drug Abuse in 

Kirkuk Governorate; A descriptive Study 

 طب كمية مجمة
  كركوك

2308-
6270 

2014 2 34-50 

11 
Comorbidity of Psychiatric Disorders in 

Epileptic Patients A descriptive Study 

 طب كمية مجمة
 كركوك

2308-
6270 

2014 2 15-21 

12 
Prevalence of Obsessive Compulsive 

Symptoms among Patients with Schizophrenia 
 كمية طب تكريتمجمة 

1813-
1638 

2015 2 43-51 

13 Psychiatric Comorbidity of Migraine: A 

descriptive Study 
  كركوك طب كمية مجمة

2308-
6270 

(1)3  2015:1ك  31-21 

14 Depression among pregnant women of 

displaced families in Kirkuk city 
-2308  كركوك طب كمية مجمة

6270 
(1)3 2015:1ك  63-71 

                                                                              

                

 

 

  (يبجضزٛش / دكزٕساِ  )ػذد انًُبلشبد انزٙ شبسن ثٓب 
9 
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: انكزت أٔ انجحٕس رحذ انُشش.2

 

أصى انجحش أٔ انكزبة د 

1  

2  

3       
       

       

       

       

       

       

       

 

 

: انكزت أٔ انجحٕس غٛش انًُشٕسح .3

 

أصى انجحش أٔ انكزبة د 

 Psychiatric Disorders during Antenatal Period of Pregnant Women Attending Azadi 

Teaching Hospital 

       

       

       

       

       

       

       

: انًؤرًشاد ٔانُذٔاد .4

انجهذ انُذٔح  / ربسٚخ انًؤرًشانُذٔح  / اصى انًؤرًش اصى انجحش أٔ انكزبة انز٘ رى َششِ فٙ انًؤرًش د 

لمرضى النفسين المتعالجين من قبل المعالجين ا 1
صٕسٚب /ديشك 2008/ اة المؤتمر العربي لمطب المفسي . التقميدينالروحانين والشعبيين

االضطرابات الجنسية الوظيفية لمعريس ليمة  2
 الدخمة

مؤتمر الطب النفسي الفطري 
 الثالث

ثغذاد /انؼشاق 2008/ 2د

انخظبئض انضشٚشٚخ ٔانذًٕٚغشافٛخ الضطشاة  3

االكزئبة ثًذُٚخ كشكٕن 
فُٛب  2011 اراس 15-12يؤرًش انطت انُفضٙ االٔسثٙ  

4 
 باحث/الوصة بين مرضى االضطرابات النفسية 

صحة /المؤتمر العممي الرابع
 كمية الطب-كركوك

كشكٕن / انؼشاق 19-20/2/2014

5 
 محاضر/االعراض السريرية وتشخيص التوحد

جامعة /ندوة القطرية لمتوحد
 كركوك

انؼشاق كشكٕن  2/4/2014

6                         

7                         

8     

9                         

10                         
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: خذيبد اإلداسٚخ ٔانًُٓٛخ.5

يمشس لضى ُْذصخ انُفظ , سئٛش لضى انُجبد فٙ كهٛخ انزساػخ جبيؼخ كشكٕن :ٚكزت ُْب أ٘ يُبطت إداسٚخ رمهذْب األصزبر أصُبء ػًهّ يضم:يالحظخ

.  كهٛخ انُٓذصخ

انًُظت اإلداس٘  د 

سئٛش فشع انؼهٕو انزًشٚضٛخ انضشٚشٚخ نًذح اسثغ صُٕاد صبثمب  1

 رئيس لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي لجامعة كركوك 2

 عضو لجنة اخالقيات البحث بكمية الطب 3

 ػضٕ انهجُخ انطجٛخ انُفضٛخ ثذائشح طحخ كشكٕن 4

 يمشس نجُخ انزشلٛبد انؼهًٛخ ثكهٛخ طت كشكٕن 5

 مسؤول وحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي لكمية الطب 6

 جامعة كركوك/رئيس المجنة االمتحانية لكمية الطب  7

عضو المجنة الطبية النفسية بدائرة صحة كركوك  8
رئيس مكتب دراسة الشخصية لفحص وتقيم حاالت االحدات المتهمين بجنح او مخالفات او جنح المحالين من قبل القضاء  9
       

 

 

 

 

:  خذيخ انجبيؼخ ٔانًجزًغ

. رذسٚت انطهجخ , إػطبء يحبضشح فٙ فٍ انخطبثخ : ٚكزت ُْب أ٘ خذيبد لذيٓب األصزبر نهًجزًغ يضم: يالحظخ

 

انخذيبد  د 

اعذاد دوراخ الغثاء مراكس الرعايح الصحيح االوليح تمحافظح كركىك عه ذشخيص االظطراتاخ الىفسيح  1

 النفسية االضطرابات لتشخيص العالمي المنهاج دخالاعذاد دوراخ الغثاء مراكس الرعايح الصحيح االوليح تمحافظح كركىك ال 2

 وذواخ عه مخاغر المخذراخ والعقاقير الطثيح الري يساء اسرعمالها  3

 االورحا واسثاته والىقايح مىه واالظطراتاخ الىفسيح المسثثح له 4

 االرهاب والحرب الىفسيح 5

 سايكىلىجيح الرطرف والمرطرف 6

 ععى لجىان تذائرج صحح كركىك مكافحح المخذراخ، لجىح حقىق المريط الىفسي، والصحح الىفسيح 7

 وذوج عه المشاكل الىفسيح الري ذعرض لها الطلثح الىازحىن والمهجريه قصريا 8

 لممشرفين التربويين ومدراء المدارس  -ندوة الصحة النفسية لممراهقين  9

 لمعمجة 11/2/2014-9شاركت بالبرنامج العالمي المشترك بين مكتب االمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات  لمفترة من  10
 المدنين بالمخدرات بالعراق

عضو المجنة الطبية النفسية بدائرة صحة كركوك  11
رئيس مكتب دراسة الشخصية لفحص وتقيم حاالت االحدات المتهمين بجنح او مخالفات او جنح المحالين من قبل القضاء  12

 ػضٕٚخ فٙ انًجالد ٔانذٔسٚبد.6

انًجالد أٔ انذٔسٚبد  د 

ػضٕ انهجُخ االصزشبسٚخ نًجهخ طت ركشٚذ صبثمب  1

 ػضٕ نجُخ رحشٚش يجهخ كشكٕن صبثمب 2

 يذٚش رحشٚش يجهخ طت كشكٕن 3
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 حصلد على ععىيح: اخشٖ- 7  
                                          

يؼهٕيبد اخشٖ  د 

  2013/مشارك دولي للكلية الملكية البريطانية لألطباء النفسانيين 1
 ععى الجمعيح االمريكيح للطة الىفسي 2

       

       

       

       

                 

 

 

 

شٓبدح رذسٚجٛخ يٍ جبيؼخ ثغذاد                      / ٚكزت ُْب أ٘ شٓبداد اخشٖ رى انحظٕل ػهٛٓب ػذا انًزكٕسيضال :- يالحظخ  


