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 التدرج الوظیفي 

 م. 2000بطرابلس سنة سنة تدریب بقسم النساء و التولید بالمستشفى التعلیمي  •
 . 2001م -2000طبیب ممارس بقسم النساء و التولید بالمركز الطبي بطرابلس في الفترة من  •
 م. 2001طبیب ممارس في مركز االمومة والطفولة بسوق الجمعة بطرابلس  •
 . 2006م-2002طبیب ممارس في قسم النساء و الوالدة في مستشفى صبراتھ التعلیمي في الفترة من   •
 م. 2005- 2003رس بقسم النساء والوالدة في مستشفى صرمان العام في الفترة من طبیب مما •
 م. 2008طبیب ممارس في مركز الرعایة الصحیة بصبراتھ منذ   •
 م. 2015اخصائیة طب االسرة بالخدمات الصحیة صبراتھ منذ  •
 م. 2019-2016عضو ھیئة تدریس متعاون بكلیة التمریض بصرمان في الفترة من  •
 م. 2019یس متعاون بكلیة االسنان بصرمان سنة عضو ھیئة تدر •
 م. 2019عضو ھیئة تدریس متعاون بكلیة التقنیة الطبیة بصرمان  •
 م. 2020عمید كلیة التقنیة الطبیة جامعة صبراتھ سنة   •
 م. 2022- 2021رئیس قسم النساء والوالدة بكلیة الطب البشري جامعة صبراتھ  •

 
 المؤھالت العلمیة 

 م. 8/2000م واستكمال الفترة التدریبیة (االمتیاز)  1999بكالوریوس طب وجراحة من جامعة طرابلس  •
 م. 2003الجزء االول للزمالة العربیة في تخصص النساء و التولید في ابریل  •

 غادة محمد سالم حماداالسم/ 
 دكتوراهالمؤھل/ 

 محاضرالدرجة العلمیة: 
 الطب البشري صبراتة كلیةالكلیة: 

  ghada.hamad@sabu.edu.ly البرید الجامعي:
 hammad_ghada@yahoo.com  &Ghadahammad89@gmai.comاالیمیل: 
 0919600562 الھاتف:

Role  المھام 
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 م. 2006الجزء االول للزمالة اللیبیة في تخصص النساء و التولید بلندن  •
 م. 2006معادلة الجزء االول للزمالة االنجلیزیة في الكلیة الملكیة في تخصص النساء و التولید بلندن  •
دورة تدریبیة في الموجات فوق الصوتیة التشخیصیة لطب النساء و التولید بمستشفى الجالء التعلیمي بالقاھرة   •

 م. 2011في اكتوبر  
 م. 2015سنة    IELTSفي امتحان اللغة االنجلیزیة  6متحصلة على معدل  •
 م. 2015- 5الزمالة اللیبیة في الطب العام بتاریخ  •

 

 
 العلمیة والمھنیة 

 م. 2010شھادة حضور المؤتمر المغاربي السابع المراض الدم سنة  •
 م. 2010الثالث في الرعایة الصحیة االولیة في عالج مرض السكري فيشھادة حضور المؤتمر  •
 م. 2010شھادة حضور المؤتمر الخامس في عالج العقم واالجھاض المبكر  •

 
 م. 2013دورة تدریبیة في الموجات فوق الصوتیة في طب النساء و التولید  •
ي في اختصاص طب  المشاركة في ورشة عمل لتدریب اطباء االسرة على برنامج الدبلوم المھن •

 م.  EMRO  2-2021االسرةو المنظمة من قبل منظمة الصحة العالمیة الشرق االوسط
 م.2021شھادة حضور المؤتمر السابع لتخصص النساء و التولید  •
 م. 2021شھادة حضور ورشة عمل حول اعداد البحوث العلمیة  •
 م.  2022في الفترة من مایو الى اغسطس  MMMالمشاركة في حملة قیاس الضغط  •
المشاركة في المسح الوطني لعوامل االختطار لالمراض المزمنة غیر المعدیة المنظمة من قبل   •

 المركز الوطني لمكافحة االمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة.
 م. 2020/2022-2019االشراف والمناقشة لعدة بحوث علمیة لطلبة كلیة التقنیة الطبیة صرمان  •

 

Activities


