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 الديرة الذاتية
 

 معلهمات شخرية: .1
 

 الحافظ حافظاالسم : نذهان مرظفى سميسان 
 1964تاريخ السيالد : 

 الجشس : ذكر
 الحالة الزوجية : متزوج

 عدد األوالد : ثالثة
 الجشدية : عراقية

 العشهان : السهصل / حي الشرر
 nashwan.sulaiman@uoninevah.edu.iqالبريد اإللكتروني :          
 الهعيفة الحالية : .2

 25/11/2019 مشذفي كمية طب نيشهى  معاون العسيد للذؤون العلسيو  
 ن آلولحد ا

 السشاصب الدابقة .3

 الى  24/10/2018  من في كمية طب نيشهى  رئيس فرع طب األطفال
25/11/2019 

 الى 1/5/2007من في كمية طب نيشهى  األطفال طب  رئيس شعبة 
16/3/2014 

 21/7/2013الى  28/9/2011من  مية طب نيشهى في ك مقرر فرع الظب 
 الذيادات : .4

بكالهريهس طب وجراحة عامة / كمية طب السهصل. سشة التخرج :  -
1988. 

 التدمدل : الدادس عذر من مجسهع مائتان وخسدة وثالثهن طالبا    
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 دبمهم عالي في طب األطفال / كمية بغداد  -

 .1996سشة الحرهل عمى الذيادة :     
 هرد في اختراص طب األطفال شيادة الب -

 الييئة العراقية لالختراصات الظبية / مركز تدريب السهصل  
 1996سشة التخرج :  

 التدمدل : األول عمى العراق في االمتحانات الشيائية.
 13/1/1997من تاريخ  مدرس

 17/6/2012 تاريخ  من استاذ مداعد
 17/10/2018من تاريخ   استذاري في طب األطفال

 28/12/2020 تاريخ  من استاذ

 ولحد 1988عزه نقابة األطباء العراقية من سشة  الجسعيات السيشية : -4
 اآلن.                              

  الخبرات التدريدية : -6

 طب نيشهى ي كمية ف طمبة الدراسات األوليو تدريس. 
  العميا )البهرد العراقي في اختراص طب تدريس طمبة الدراسات

  ل(األطفا
 ماجدتير في كمية التسريض يناالشراف عمى طالب 

 البحهث : -7

 
1. Value of IgA human recombinant tissue transglutaminase antibody test in 

diagnosis of symptomatic celiac disease in children 

Nashwan M. Al-Hafidh, Khaldoon Th. Al-Abachi 

Annals of the College of Medicine Mosul, 2010  ,Volume 36, Issue 1&2, Pages 79-

85 

 

2. Value of clinical data in diagnosis of symptomatic celiac disease in children  
 Nashwan M. Al-Hafidh 

 Ann. Coll. Med. Mosul 2012; 38 (1): 46-53).  

 

3. β thalassemia major patients profile in Ninevah governorate-Iraq 

Maha A. Al-Nuaimi Yusra A. AL-Hially Nashwan AL-Hafidh 
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The Medical Journal of Tikrit University, 2012, Volume 18- 22, Issue 182, Pages 

250-260 

 

4. Double-surface intensive phototherapy versus single-surface conventional 

phototherapy in treatment of neonatal hyperbilirubinemia  

Nashwan M. Al-Hafidha , Ziad K. Alib , Ruthwan S. Saeedb 

(Ann. Coll. Med. Mosul 2013; 39 (1): 25-31).  
 

 

5. Assessment of complementary feeding practice  in children  6-23 months of 

age  in Mosul city 

Luay Amjed AL-Waly  Dr. Nashwan M. AL- Hafidh  

(Mosul journal of nursing 2014; 1(2):  13-18). 

  

6. Determinants of inappropriate complementary feeding practices in children 

aged 6-23 months in Mosul city, Iraq.   

Luay A. AL-waly , Nashwan M. Al-Hafidh 

The Medical Journal Of Tikrit University (2019) 25 (1): 54-73 

 

7. Efficacy Of Interrupted And Modified Deferasirox Dose Among Paediatric 

Patients With Β- Thalassemia Major And High Alanine Aminotransferase 

Level 

Al Hafidh, N.M. 

Journal of Ayub Medical College, Abbottabad : JAMC, 2019, 31(2), pp. 182–184 

8. Efficacy of deferasirox median dose of 30 mg/kg/day in pediatric patients 

with β-thalassemia major during one year follows-up therapy 

Al-Hafidh, N.M., Younis, M.S. 

International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance, 2019, 10(3), pp. 69–72 

 

9. Changes of liver transaminases levels during one year follow up of 

deferasirox treatment in children with β-thalassemia major 

Al-Hafidh, N.M., Younis, M.S. 

Bangladesh Journal of Medical Science, 2020, 19(3), pp. 453–457 

 

10. Vitamin D status and mitochondrial function in children 

Al Hafidh, N.M., Aljammas, E.Kh., Al-Kataan, M.A. 

Jordan Medical Journal, 2020, 54(4), pp. 189–196 

 

11. Diagnostic yield of duodenal biopsy site in celiac disease in children 

Al-Hafidh, N.M., Al-Abachi, K.Th., Jawhar, N.M.T. 

Jordan Medical Journal, 2020, 54(4), pp. 167–177 

 

12. Effect of pacifier use on feeding practice in early infancy 

Al-Hafidh, N.M., Al-Sawaf, F.B., Khalaf, R.H. 

Annals of Tropical Medicine and Public Health, 2020, 23(19) 

  

13. Survival rate and mortality causes in patients with β-thalassemia major in 

Nineveh Governorate, Iraq 

Al-Hafidh, N.M., Younis, M.S., , K.F.A.L Taee. 
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Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 2020, 14(3), pp. 1274–1277 

 

 

 

 البحهث السشذهره ضسن مدتهعب سكهبس :
 

1. Article    

Effect of pacifier use on feeding practice in early infancy 

Al-Hafidh, N.M., Al-Sawaf, F.B., Khalaf, R.H. 

Annals of Tropical Medicine and Public Health, 2020, 23(19) 

  

2. Article 

Survival rate and mortality causes in patients with β-thalassemia major in Nineveh 
Governorate, Iraq 

Al-Hafidh, N.M., Younis, M.S., Taee, K.F.A.L. 

Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 2020, 14(3), pp. 
1274–1277 

  

3. Article    

Changes of liver transaminases levels during one year follow up of deferasirox 
treatment in children with β-thalassemia major 

Al-Hafidh, N.M., Younis, M.S. 

Bangladesh Journal of Medical Science, 2020, 19(3), pp. 453–457 

  

4. Article 

Diagnostic yield of duodenal biopsy site in celiac disease in children 

Al-Hafidh, N.M., Al-Abachi, K.Th., Jawhar, N.M.T. 

Jordan Medical Journal, 2020, 54(4), pp. 167–177 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209213159
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220924537
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220928266
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209213159
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215972267
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221417578
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209213159
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215972267
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209213159
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220855659
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504684688
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5. Article 

Vitamin D status and mitochondrial function in children 

Al Hafidh, N.M., Aljammas, E.Kh., Al-Kataan, M.A. 

Jordan Medical Journal, 2020, 54(4), pp. 189–196 

  

6. Article 

Efficacy Of Interrupted And Modified Deferasirox Dose Among Paediatric Patients 
With Β- Thalassemia Major And High Alanine Aminotransferase Level 

Al Hafidh, N.M. 

Journal of Ayub Medical College, Abbottabad : JAMC, 2019, 31(2), pp. 
182–184 

  

7. Article 

Efficacy of deferasirox median dose of 30 mg/kg/day in pediatric patients with β-
thalassemia major during one year follows-up therapy 

Al-Hafidh, N.M., Younis, M.S. 

International Journal of Pharmaceutical Quality 
Assurance, 2019, 10(3), pp. 69–72 

  

 
 

 

 

 :الشدواتالسؤتسرات و   8-
 :في كمية طب نيشهى  العمسية التالية فعالة )متكمم( في الشدوات ةمذارك 

 التبهل الميمي الالاردي لدى األطفال .1
 الثالسيسيا لدى األطفال .2
 الدسشة مرض العرر األكثر شيهعا   .3

  انعاش الظفل الخظر .4

 . االطفال لدىالدسشو   .5

 الشدوات العمسيو.السؤتسرات و  باالضافة الى حزهر العديد من

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209213159
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220854843
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36196218900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209213159
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209213159
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215972267
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 التاريخ محل انعقادىا ااسسي 
 17/12/2019 كمية الظب/جامعة  نيشهى  طفالندوة االمداك عشد األ 1
الدوره تدريبيو السهسهمو ) مفيهم ودور البحث العمسي  2

 في السجال الرحي..التحديات والرعاب (
 11/12/2019-8 كمية الظب/جامعة  نيشهى 

 5/5/2019 كمية الظب/جامعة  نيشهى  السخدرات افو تيدد كيان الفرد والسجتسع ندوة 3
امج الحكهمي في جامعة نيشهى األىداف ندوة البرن 4

 واألنجازات
 30/4/2019-29 رئاسة جامعة نيشهى 

ندوه االفاق العمسيو والقانهنيو الستخدام الخاليا الجذعيو  5
 محميا وعالسيا

 17/4/2019 كمية الريدلو /جامعة السهصل

 3/4/2019   هصلالسكمية الظب/جامعة   : من اجل االرتقاء في كتابة البحهث ونذرىاندوة  6
 4/3/2019-3 كمية الظب/جامعة  نيشهى  السؤتسر الظبي الرابع 7
 20/2/2019-19 كمية طب الكهفو ورشة عسل لالطالع عمى ميام االعتساديو  8
 14/1/2019 كمية الظب/جامعة  نيشهى  مؤتسر عن التهحد) اختالف وليس تخمف( 9

 18/12/2018 امعة  نيشهى كمية الظب/ج الترمب المهيحي الستعدد ندوة 11
 11/12/2018 كمية الظب/جامعة  نيشهى  فرع الجراحو ندوة 12
 3/12/2018 كمية الظب/جامعة  نيشهى     iatrogenic case حمقو دراسيو حهل  13
:وصهال بكمية طب نيشهى الى السثابات الستقدمو  ندوة 14

 لألعتساديو الدوليو
 29/11/2018 كمية الظب/جامعة  نيشهى 

 13/11/2018 كمية الظب/جامعة  نيشهى  ندوة الدسشو لدى األطفال 15
 12/11/2018 كمية الظب/جامعة  نيشهى  ندوة الجمد مراة الرحو   16
 constipation in infant and ورشة عسل ) 17

children) 

 13/4/2018 الجامعو االمريكيو في  بيروت

 (celiac disease الجهاف   مرض حمقو دراسيو حهل 18
( 

 20/3/2018 كمية الظب/جامعة  نيشهى 

 13/3/2018 كمية الظب/جامعة  نيشهى    اسعاف الظفل  حمقو دراسيو حهل  19
ندوة األجيزه التشاسميو الخارجيو الغامزو لمظفل  20

 حدديث الهالده
 6/3/2013 كمية الظب/جامعة  نيشهى 

في السؤتسر العمسي الهطشي الرابع لكميات التسريض  21
 العراق

 30/12/2013-29 كمية التسريض/جامعة السهصل

22 East pediatric expert summit  2013/ 2/2-1 تركيا 

 4/4/2013-3 كمية الظب/جامعة  نيشهى  السؤتسر العمسي الظالبي لكميات الظب في العراق  23

 الدورات التدريبية: -9
 السهصل دورة ميارات التعامل الظبية التي عقدت في كمية طب .1

 4/3/2008بتاريخ

دورة اسعاف الظفل باشراف الكميو السمكيو البريظانية لظب األطفال التي  .2
 10/2009/ 27-25.عقدت في اربيل  بتاريخ 

 دورة تدريبية عمى استخدام االيكه التي جرت في تركيا في الفترة بين  .3

4. 5/7/2011-27/7/2011 . 
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فال(. الجامعة ورشة عسل بعشهان )االمداك عشد الرضع واألط   .5
 .2018األمريكية في بيروت ، 

 التكريم : 11
كتاب تيشئة وتقدير من مذرف السجمس العمسي لألطفال / مركز  -

تدريب السهصل ) الدكتهر: صالح الراوي ( بسشاسبة حرهلي عمى 
 السرتبة األولى في البهرد.

تكريم وزارة التعميم العالي بسشاسبة حرهلي عمى السرتبة األولى في -
 لبهردا
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 كتب الذكر والتقدير -10

 
 

 السشاسبة رقم وتاريخ الكتاب   الجية
 . عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى 1
 . رئاسة جامعة نيشهى 2
 . عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى 3
  
 . عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى 4
  
 . رئاسة جامعة نيشهى                              5
 

  4/12/2019في      2008ط ن 
 13/10/2019في     9/10/3907

 27/10/2019في      1769ط ن 
 

 30/6/2019في        976ط ن 
 
 24/7/2019في     9/10/2670

 الجيهد الستسيزة اثشاء تكليفي بسشرب رئيس فرع
 نذر بحث ضسن مدتهدع سكهبس

 الالجيهد الستسيزه في اقامة ورشات عسل في فرع طب األطف
 
الحرووهل علووم السركووز األول فووي ا متحووان  الجيووهد الستسيووزه فووي 

 التقهيسي
 الشتائج الستسيزه في األمتحان التقهيسي

 . عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى 6
 . عسادة كلية التسريض /جامعة السهصل7
 . األتحاد الدولي للسبدعين8
 األتحاد الدولي للسبدعين. 9
 نيشهى  . عسادة كلية الظب /جامعة10
 
 . عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى 11
 عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى . 12
 عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى . 13
 عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى . 14
 
 عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى . 15
 
 عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى .16
 
 . رئاسة مجلس محافغة نيشهى 17
 

 3/6/2019في       861ط ن 
 23/5/2019في             979

 29/4/2019بدون رقم       في 
 27/4/2019في            256

 24/1/2019في       131ط ن  
 

 3/1/2019في         21ط ن 
 2/1/2014في             21
 23/2/2014في            562
 10/3/2014في           752

 
 16/3/2014في           823

          
 23/4/2013في          951

 
 11/10/2012في       7232

 للسثابره علم الدوام
 للجيهد السبذولو في تدريس طلبة الدراسات العليا

 شيادة شكر وتقدير تثسيشا للعسل األبداعي
 للجيهد السبذولو في تقديم البحهث الرصيشو

الووم  بالقيووام بزيوواره تثقي يووو  تعليسيووو اندووانيو للجيووهد الستسيووزه فووي
 مركز الثالسيسيا

 ندوة الدسشو لدى األطفال للجيهد الستسيزه في
 ا خالص والتفاني

 عسلية التقييم الذاتي للكليو للجيهد الستسيزه في
 لالخالص والحرص الذديد  في اعداد وترتيب مختبر السيارات

 
فوووي اعوووداد الشووودوه العلسيوووو  السهسوووهمو الت ذيوووو للجيوووهد الستسيوووزه 

 والظفل
 ادارة شعبة طب األطفال  الستسيزه فيلسخلرو و ا للجيهد

 
 والحرص والتفاني في اداء ا عسال للجيهد الستسيزه 

 
 

 شكر وتقدير لكل السشتدبين 6/5/2020في   208/ 2م و    وزارة التعليم العالي والبحث العلسي     .18
 شكر وتقدير لكل السشتدبين 11/8/2020في   2/532م و  وزارة التعليم العالي والبحث العلسي    . 19
 شكر علم نذر بحث في مدتهعب سكهبس 29/7/2020في   5/5/1410 .رئيس جامعة نيشهى 20
 شكر وتقدير لكل السشتدبين 20/5/2020في   9/10/1154 رئيس جامعة نيشهى  .21
 السشتدبين شكر وتقدير لكل           21/5/2020في      602ط ن  عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى  .22
 والتفاني في عسل لجشة فحص األستالل للجيهد شكر وتقدير 16/8/2020في     790ط ن  عسادة كلية الظب /جامعة نيشهى  .23
الجيوووهد الستسيووووزه فوووي السدوووواىسو فووووي اسوووتحداث الكليووووات  لجشووووة  26/11/2020في  9/10/3411 . رئيس جامعو نيشهى 24

 ا ستحداث السركزيو (
 ة نيشهى . رئيس جامع25
 

 الحرهل علم لقب األستاذيو 25/1/2021في  9/10/277
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 : اللجان -12
 
 تاريخ األمر ا داري  رقم األمر األداري  اسم اللجشو  التدلدل 

 23/12/2019 2108ط ن  لجشة األشراف التربهي   .1
 1/12/2019 1983ط ن  لجشة تظهير السهقع األلكتروني   .2
 28/11/2019 227س / 4 لجشة األرشاد التربهي   .3
لجشووة خبووراء األسووملو األمتحانيووو وسووير   .4

 األمتحانات
 4/11/2019 190س / 4 

اللجشوووووو التحزووووويريو للسوووووؤتسر الظبوووووي   .5
 لكلية طب نيشهى خامس ال

 2019/ 5/9 1408ط ن  

لجشووووووة شوووووول السذووووووا ل األسووووووتراتيجيو   .6
با عتسوووواد علووووم السووووالك الووووهطشي فووووي 

 الكليو

 2019/ 28/8 1364ط ن  

قيق شووووا ت الظلبووووو لوووودرجات لجشووووة توووود  .7
 ا متحانات الشيائيو 

 30/6/2019 980ط ن 

 10/6/2019 870ط ن  لجشة تهثيق وتحديث مشياج كلية الظب  .8
 9/6/2019 863ط ن  لجشة تحديث وكتابة السشاىج الدراسيو   .9
 9/5/2019 751ط ن   لجشة تقييم ابحاث الظلبو   .10
لجشووووة اعووووداد نغووووام الكترونووووي لشغووووام   .11

 اتالسقرر 
 25/4/2019 668ط ن 

 3/4/2019 519ط ن   لجشة خبراء السقررات  .12
اللجشووو العلسيووو فووي فوورع الظووب البوواطشي   .13

 واألطفال
 27/3/2019 469ط ن 

لجشوووة اسوووتكسال ا جوووراءات اللهجدوووتيو   .14
 لشغام السقررات 

 10/3/2019  38س / 4

اللجشوووووو التحزووووويريو للسوووووؤتسر الظبوووووي   .15
 الرابع لكلية طب نيشهى 

 8/1/2019  37ط ن  

 19/11/2018 2086ط ن  لجشة اشتفالية يهم العلم  .16
 12/11/2018 2017ط ن  لجشة تظهير وتهثيق السشياج الدراسي  .17
 2018/ 10/ 17 1637ط ن   لجشة مدؤؤلية األشراف التربهي   .18
 16/10/2018 1622ط ن   لجشة فحص األستالل   .19
 24/9/2018 1585ط ن  لجشة األعتساديو في كلية الظب   .20
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اللجشووو العلسيووو فووي فوورع الظووب البوواطشي   .21
 واألطفال

 30/7/2018 1936ط ن  

 20/5/2018 1528ط ن  اللجشو العلسيو في كلية الظب   .22
 6/11/2017 768 اللجشو العلسيو لظب األطفال  .23
لجشة بيان الرأي شوهل اسوتحداث دراسوو   .24

 تخرريو لل دد الرم والت ذيو
1223 4/5/2014 

 11/2/2014 438 ظلبولجشة ابحاث ال  .25
 11/2/2014 439 لجشو لجرد محتهيات مختبر السيارات  .26
 11/2/2014 441 لجشة السشياج التكاملي   .27
اللجشو العلسيو للسؤتسر العلسي الظالبوي   .28

 لكليات الظب في العراق
 31/1/2013 295ط ن 

اللجشوووووو العلسيوووووو للشغووووور فوووووي شوووووؤون   .29
 البحهث ل رض الترقيات العلسيو 

1923 6/9/2012 

/ موووووووون جامعووووووووة 1836 لجشة تهزيع وسائل ا يزاح   .30
 السهصل

9/10/2011 

/ موووووووون جامعووووووووة 1822 لجشة مشاقذة السشاىج الجامعيو  .31
 السهصل

5/10/2011 

 
 اللجان في الجامعة :-ب

تعيوووين واعوووادة تعيوووين شدوووب األمووور الجوووامعي الروووادر مووون جامعوووة نيشوووهى السووورقم  لجشوووة
   18/11/2019في  9/10/4960

 ات السيشيةالجسعي
 ولحد ا ن 2/8/1988من تاريخ  15450عزه في نقابة األطباء برقم التدجيل  
 

 :  القاب اخرى  
والرادر من دائرة  7/11/2018في  16114طبيب استذاري شدب ا مر ا داري السرقم 

 صحة نيشهى 
 


