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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة
العلمية
بكالوريوس
دبلوم جراحة
عامة

الدكتوراه
أخرى

الجامعة

الكلية

التاريخ
1980

موصل
المستنصرية

طب الموصل
كلية الطب

المجلس العربي
لالختصاصات الطبية العليا
كالسكو

المجلس العلمي
الختصاص الجراحة

1987

زمالة كلية الجراحين الملكية
البريطانية

2010

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الوظيفة
طبيب مقيم دوري

الجهة

الفترة من -الى

وزارة الصحه  /صحة نينوى /

1980/9/16

الموصل /مستشفى الموصل

1981/9/16

التعليمي. /
طبيب تدرج

ملتحق بالخدمة العسكريه

1985-1981

االلزاميه
طبيب في القرى والمحالت النائيه

وزارة الصحة –صحة دهوك-سرسنك

1986-1985

طبيب مقيم اقدم  /جراحه الجملة العصبية

صحة نينوى/مستشفى الموصل التعليمي

1987-1986

طبيب مقيم اقدم جراحة عامة /طالب

مستشفى الموصل الجمهوري_

1992-1987

دراسات عليا  /البورد العربي  /مركز مستشفى الموصل التعليمي
الموصل/
طبيب جراح اختصاص /صحة ديالى

وزارة الصحة

1999-1992

مستشفى خانقين الجمهوري
طبيب جراح اختصاص /مستشفى

وزارة الصحة

1999-1995

الكندي التعليمي
مدرس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 /جامعة بغداد /كلية طب الكندي

2006-1999

وزارة التعليم العالي والبحث

استاذ مساعد

 -2006ولحد االن

العلمي  /جامعة بغداد /كلية طب
الكندي
مسؤول وحدة الجراحة الناظورية

مستشفى الكندي التعليمي

2001ولحد االن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
الجامعة

الجهة ( المعهد /الكلية)

الفترة من -
الى

كلية طب بغداد

بغداد

تدريس وتدريب طلبة المراحل الثالثة

بغداد

-1995
1999

والرابعة والخامسة والسادسة

-1999
ولحد االن

مشرف ومدرب على تدريب طلبة

الهيئة العراقية

-1995ولحد

البورد العربي والعراقي

لالختصاصات الطبية العليا

االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

القسم
جراحة

السنه

المادة
كلية طب بغداد  /التدريب السريري المرحلة السادسة

عامة

-1995
1999

جراحة

كلية طب الكندي/

1999

عامة

المرحلة الثالثة :المبادىء االساسية في التهابات

ولحد االن

الجروح,النواسير ’انواع االكياس’التعقيم’الجروح والجروح
الحربية
المرحلة الرابعة :الغدة الدرقية ،الكبد’المرارة’اليرقان
االنسدادي’االكياس المائية’مبادىء الجراحة الناظورية..
المرحلة السادسة :التدريب السريري واالشراف على
المناقثشات التي ينظمها فرع الجراحة حسب الجدول المعد من
قبل الفرع  ،االشراف على تدريب وتدريس المرحلة السادسة

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
اسم االطروحة او الرسالة
مقارنةالستئصال المرارة بواسطة المنظار

القسم

الهيئة العراقية لالختصاصات 2005

والجراحة التقليدية في حاالت التهاب المرارة الطبية ( البورد العراقي.
الحاد

السنة

دور فحص االمواج الفوق الصوتية في

الهيئة العراقية لالختصاصات 2009

تشخيص التهاب الزائدة الدودية الحاد .

الطبية ( البورد العراقي)

مقارنة بين غسل االيدي قبل العملية بواسطة

الهيئة العراقية لالختصاصات 2011

مادة البيتادين والصابون والماء .

الطبية ( البورد العراقي)

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
العنوان
مؤتمر مركز امراض الغدد
الصم االول

السنة

نوع المشاركة

مكان انعقادها

 2000قاعة الشهيد درب باحث
الموسوي

مؤتمر مركز امراض الجهاز  2000قاعة الشهيد درب مشاركة
الهضمي والكبد
موتمر الجراحة الناظورية

الموسوي
 2002كلية طب الموصل مشاركة

االول
مؤتمر كلية طب بغداد

 2009قاعة الشهيد درب مشاركة
الموسوي

مؤتمر مركز امراض الغدد

 2010فندق بابل

مشاركة

الصم الثاني
ندوة اورام الثدي

 2009مستشفى الكندي

باحث

التعليمي
مؤتمرات جمعية الجراحين

 2003فندق المنصور

العراقية االول

مشارك

ميليا

مؤتمر كلية طب الكندي

 1999كلية طب الكندي

مشارك

حول اورام الثدي
المؤتمرالعالمي لجراحة

 2002اسبانيا ’ساالمانكا

مشاركة

االطفال
ندوة امراض السمنة

 2011كلية طب الكندي

باحث

ندوة هشاشة العظام

 2011كلية طب الكندي

مشاركة

ندوة علمية حول اصابات

 2010مستشفى الكندي

مشاركة

التعليمي

الحوض

مؤتمر الوقاية من التخثر في  2011باريس

مشاركة مع ورشة عمل حول كتابة

االوردة العميقة

البحوث وكيفية اعطاء المحاضرة

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
رئيس وعضو اللجنة العلمية في فرع
الجراحة من  1999ولحد االن

خارج الكلية
المشاركة واالشراف على
النشاطات العلمية في مستشفى الكندي
التعليمي

عضو اللجنة العلمية في كلية طب الكندي
من 2011ولحد االن

رئيس وحدة الجراحة الناظورية
في مستشفى الكندي التعليمي من

2001
مناقشة بحوث طلبة البورد

عضو وحدة السمنة من 2008

العراقي والعربي
عضو اللجنة الناظورية العليا
في وزارة الصحة من  2005ولحد
االن
مشارك في تادية االمتحان
لطلبة الدراسات العليا للبورد العربي
والعراقي
مشرف للدورات التدريبية للجراحة
المنظارية بواقع دورتين لكل سنة في مركز
مستشفى الكندي التعليلمي

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
محل النشر

السنة

اسم البحث
اسباب انسداد االمعاء في مستشفى الكندي

مجلة طب المجتمع كلية

2004

التعليمي

الطب المستنصرية

مقارنة بين االستئصال الكلي والجزئي لتضخم

المجلة العراقية للعلوم

الغدة الدرقية غير السام

الطبية

مقارنة بين الجراحة الناظورية والتقليدية في

مجلة كلية طب الكندي

حاالت التهاب المرارة الحاد

2009

2004

توقع تحويل عملية رفع المرارةبواسطة الجراحة

مجلة الهيئة العراقية

الناظورية الى الجراحة التقليدية

لالختصاصات الطبية

ضرر عصب الحنجرة الراجع اثناء عملية

مجلة كلية طب الكندي

2010

3011

استئصال امراض تضخم الغدة الدرقية
الدور الذي يلعبه فحص االمواج الفوق

مجلة الهيئة العراقية

الصوتيةفي تشخيص حاالت التهاب الزائدة

لالختصاصات الطبية

2012

الدودية الحاد
تاثير دواء الالكتوباسالس في عالج التهاب

مجلة مركز بحوث

االثني عشرب(هليكوبكتر بايلوري)

التقنيات االحيائية

دورمقياس الفرادو في تشخيص التهاب الزائدة

مجلة الهيئة الطبية

الدودية الحاد

العراقية

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


نقابة االطباء العراقية

 عضو جمعية الجراحين العراقية
 عضو جمعية الجراحين العرب
 عضو جمعية الجراحين العالمية سويسرا
 عضو جمعية الفتوق االفرواسيوية
 عضو جمعية الليزر العراقية
 عضو جمعيةامراض الجهاز الهضمي والكبد العراقية
 زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية(كالسكو)

2011

2015

 عضو اللجنة الناظورية العليا في وزارة الصحة

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
الجهة المانحة

ت كتاب الشكر او الجائزة او الشهادة

السنة

التقديرية
اكثر من ()20كتاب شكر وتقدير

وزارة الصحة ’وزارة

من

الدفاع’وزارةالتعليم العالي

1980

والبحث العلمي ’جامعة

الى االن

بغداد’كلية طب الكندي
كتاب شكر وتقدير للجهود المتميزة محافظة ديالى,ودائرة صحة
في اعادة فتح صاالت العمليات

1993

ديالى

واجراء العمليات الجراحية في
مستشفى خانقين الجمهوري
 1كتاب شكر وتقدير الجراء اول

دائرة صحة اليرموك/بغداد

2001

عملية استئصال المرارة بواسطة
المنظار في مستشفى الكندي
التعليمي

 4كتاب شكر وتقدير  /للجهود

دائرة صحة دهوك

1982

المتميزة اثناء الخدمة في القرى
واالرياف
كتاب شكر وتقدير/لحصولي على

2010

وزير الصحة

لقب استشاري
شهادة ممارسة في الجراحة

2001

وزارة الصة

الناظورية
شهادةاشراف في الجراحة

2005

وزارة الصة

الناظورية
زمالة كلية الجراحين الملكية

2010

كالسكو-اسكتلندا

البريطانية
2015

شكر وتقدير من عميد الكلية
ورئيس الجامعة عدد2

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
اسم الكتاب

ت
 1التوجد

ثاني عشر :اللغــات .

سنة النشر

 العربية
 االنكليزية


ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

