السيرة الشخصية

االسم :سجاد سالم عٌسى عباس الموسوي

العنوان :العراق،البصرة /شط العرب  /الفٌحاء
الجنسٌة :عراقٌة
رقم الهاتف 70870297032:
البرٌد االلكترونًsajjadalalattar@yahoo.com:

الحالة الزوجٌة :متزوج
اللغات :عربً ،انكلٌزي
الشهادات /المؤهالت
-:0335– 0380
-: 0335

كلٌة الطب-جامعة البصرة

بكالورٌوس طب و جراحة عامة

-: 2770-2779

طالب فً المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة ،طب أسرة.

 -:2778زمٌل المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة (بورد) طب أسرة( دكتوراه
طب أسره
الوظائف التً تم شغلها-:
 -: 0330-0330مقٌم دوري فً مستشفٌات دائرة صحة مٌسان
 -:2777-0330مقٌم دوري فً مستشفٌات دائرة صحة البصرة
 -: 2777-2770طبٌب تدرج فً مراكز صحٌة فً اطراف محافظة البصرة.
 -: 2779 -2770طبٌب ممارس مدٌر مركز الجزٌرة الثالثة

-:

 -: 2770-2779مقٌم ا قدم فً الفروع الطبٌة المشمولة بالبرنامج التدرٌبً لطب األسرة.

 -: 2778أخصائً طب أسرة (زمٌل المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة)(بورد  -دكتوراه
فً طب االسرة )
 2778عملت فً قسم األمور الفنٌة فً دائرة صحة البصرة كمدٌر للشعبة العالجٌة

2773-2700عملت طبٌب ثم مدٌر مركز عز الدٌن سلٌم لطب األسرة و كذلك مدٌرشعبة طب االسرة فً قسم الصحة العامة
-2700تم ترشٌحً كمدرب لطلبة البورد العربً لطب االسرة ثم اصبحت مشرفا
على قسم من طلبة البورد .
 2707انتقلت الى وزارة التعلٌم العالً /كلٌة التمرٌض جامعة البصرة ،أعمل حالٌا
مدرسا فٌها لعدة مواد (صحة المجتمع و الوبائٌات و علم االجتماع الطبً و مادة نمو
وتطور االنسان و غٌرها )
 2709مسؤول شعبة الجودة فً الكلٌة اضافة الى مهامً التدرٌسٌة
 - 2702حتى اآلن رئٌس فرع اساسٌات التمرٌض
االلقاب العلمٌة
 -0مدرس دكتور

2707/ 07 / 22

-2أستاذ مساعد دكتور  ( 2705 / 2/ 00االمر الجامعً ذي العدد  302/0/9فً
) 2700/2/07
البحوث
2770نسبةوفٌاة السرطان فً البصرة  .تم تقدٌمه للمجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة
كجزء من متطلبات الدراسة وتم قبوله.
 2702دراسة حول رضا الحوامل عن الخدمات الصحة المقدمة فً مراكز الرعاٌة
الصحٌة األولٌة فً البصرة
 2709دراسة حول التدخٌن لدى العاملٌن فً المؤسسات الصحٌة فً البصرة
 2709دراسة حول معارف الممرضات العلمٌة و العملٌة عن الربو فً االطفال
 2702دراسة حول حاالت اإلصابة بأمراض الشراٌٌن التاجٌة لألعمار اقل من
اربعٌن سنه

 2705دراسة حول نسبة االصابة بالتهابات المجاري البولٌة فً االطفال من عمر
سنه واحدة الى خمسة عشر سنة فً البصرة
 2700دراسة حول السمنة البطنٌة لكوادر جامعة البصرة
الدورات
دورات تدرٌبٌة فً برامج الرعاٌة الصحٌة األولٌة  :التوعٌة الصحٌة ،السٌطرة على االمراض
التنفسٌة واالسهال ،األمراض االنتقالٌة وغٌر االنتقالٌة ،الصحة المدرسٌة  ،التحصٌن  ،رعاٌة األم
و الطفل.
دورة بناء الفرٌق و حل المشكالت
دوره فً سلطنة عمان حول طب االسرة و دوره حول تدرٌب المدربٌن

دورة تدرٌب المدربٌن و المشرفٌن على طلبة البورد العربً لطب
األسرة بناءا على دعوة المكتب التنفٌذي للمجلس العربً لالختصاصات
الصحٌة فً العراق  /وزارة الصحة
دوره حول تدرٌب المدربٌن فً اربٌل من قبل الجامعة األمرٌكٌة فً
لبنان
دورة تطوٌر المهارات التدرٌسٌة فً كلٌة العلوم االنسانٌة فً جامعة
البصرة
المؤتمرات
مؤتمرات دائرة صحة ألبصره و قسم الصحة العامه
حضور العدٌد من المؤتمرات و الندوات المحلٌة
حضور مؤتمر التمرٌض االول فً كلٌة التمرٌض جامعة أصفهان فً أٌران
المشاركة فً مؤتمر الجمعٌة العربٌة للبحوث الطبٌة فً مصر
المشاركات
المشاركة فً االمتحان النهائً العملً لطلبة البورد العربً لطب االسرة فً مركز
السلٌمانٌة لعام 2702
المشاركة فً االمتحان النهائً العملً لطلبة البورد العربً لطب االسرة فً مركز
السلٌمانٌة لعام 2700
التشكرات
الحصول على عدد من كتب الشكر خالل سنٌن العمل فً الصحة و التعلٌم
العالً

