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Scientific Certification:

First,

التاريخ

الكلية

الجامعة

الشهادات

1977

كلية طب بغداد

بغداد

M.B.Ch.B

1987

المجلس العلمي الختصاص
الجراحة

مجلس وزراء الصحة العرب
/المجلس العربي لالختصاصات
الطبية

M.Sc.
Ph.D.

ثانيا االداء المهني:
من-الى

مكان العمل

االداء المهني

No

1977-

مستشفيات اليرموك التعليمي ومستشفى الطفل العربي و

مقيم دوري

1

1978

العلوية لالراض النسائية والتوليد

1978-

وزارة الدفاع  /الخدمة العسكرية االلزامية

مقيم دوري

2

1980
1980-

الخدمة في المناطق النائية والقرى واالرياف  /دائرة

1981

صحة بابل م المركز الصحي في ناحية ابي غرق

1981-

مستشفى الثورة الجمهوري  /بغداد

ممارس عام

مقيم اقدم جراحة عامة

3

4

1982
1982-

وزارة الدفاع  /خدمة االحتياط

ممارس دراحة عامة

5

1982

1982-

Nineveh Governorate-Al-Mousel

1987

general hospital and al-Mousel

طالب دراسات عليا  /البورد العربي

6

teaching hospital
دائرة صحة نينوى  /مستشفى الموصل الجمهوري /
المستشفى العام في الموصل
1987-

وزارة الدفاع  /خدمة االحتياط

جراح اختصاصي

7

1988
1988-

دائرة صحة ديالى  /مستشفى بعقوبة العام

جراح اختصاصي

8

1993
1993

دائرة صحة بغداد  /مستشفى االصالح االجتماعي

جراح اختصاصي

9

-1993

دائرة صحة بغداد  /مستشفى الكندي التعليمي

جراح اختصاصي

10

1994
1994-

جامعة بغداد /كلية طب بغداد  /فرع الجراحة +

1999

محاضر في كلية طب االسنان  /جامعة بغداد

1999-

كلية طب الكندي  /جامعة بغداد

2005

مدرس

مدرس

10

11

كلية طب الكندي  /جامعة بغداد

2005
2013

استاذ مساعد

12

مقرر فرع الجراحة

2013

كلية طب الكندي  /جامعة بغداد

1999-till

كلية طب الكندي  /جامعة بغداد

استاذ

13

مقرر فرع الجراحة
مقرر فرع الجراحة

14

2013
كلية طب الكندي  /جامعة بغداد

2013

رئيس فرع الجراحة

15

لحد االن
2011-لحد

كلية طب الكندي  /جامعة بغداد

مسؤول المرحلة السادسة ورئيس لجنة

16

امتحان االوسكي وامتحان الساليدات

االن

للمرجلة السادسة
 2014ولحد

المجلس العربي لالختصاصات الصحية

عضو المجلس العلمي البورد العربي
وعضو ممتحن في لجنة امتحانات البورد

االن

العربي

التدريس الجامعي:

من -الى

الكلية ( المعهد)

الجامعة

No

17

1993-1999

كلية طب بغداد

بغداد

1

1994-1999

كلية طب االسنان /جامعة بغداد

بغداد

2

1999-till now

كلية طب الكندي

بغداد

3

1994-2006

المجلس العلمي للجراحة

المجلس العربي لالختصاصات الصحية

4

1994-2008

المجلس العلمي للجراحة

المجلس العراقي للتخصصات الطبية

5

2009 till now

المجلس العلمي للجراحة

المجلس العراقي للتخصصات الطبية

6

المجلس العربي للتخصصات الصحية

7

 2010 till nowالمجلس العلمي العربي للجراحة

الرابعة ،المقررات التي تم تدريسها:
Year

Subject

Department

No.

1993-1999

مبادئ جراحة الراس والعنقs

جراحة عامة

1

1993-till now

التدريب السريري لطلبة الدراسات االولية لطلبة

جراحة عامة

2

كلية الطب السنة الرابعة والخامسة
جراحة عامة

3

1999-till now

مبادئ االورام وجراحتها والحروق واالكياس

السنة الثالثة

4

1999- till now

اوراموالجلد
النواسير
جراحة الغدة
جراحةوالثدي
البريتون و

السنة الرابعة

5

1999 -2010

باالشعة جنب
مبادئ العالجالدرقية و
الدرقيةتلرقيع الجلد
العميقة و

السنة الخامسة

6

1999 till now

واللوحاتواالشراف على
تدريب المرحلة السادسة
Abdominal wall and hernias

السنة السادسة

7

1994-2008

العربي العلمية
البوردالعلمية
الفعاليات
واالشراف على
تدريب اطلبة

طلبة البورد العربي للجراحة العامة

8

الفعاليات العلمية

1994-2008

تدريب اطلبة البورد العربي واالشراف على
الفعاليات العلمي

طلبة البورد العربي للجراحة العامة

9

2010 till now

تدريب اطلبة البورد العربي واالشراف على
الفعاليات العلمي

طلبة البورد العربي للجراحة العامة

10

2008 till now

تدريب اطلبة البورد العربي واالشراف على
الفعاليات العلمي

طلبة البورد العربي للجراحة العامة

11

الخامسة،الرسائل التي أشرف عليها::
Year

Department

Thesis Title

No.

2003

الجراحة

نتائج اختراق إصابات القولون

1

2003

الجراحة

استخدام الحلقات المطاطية في عالج البواسير الشرجية

2

2010

الجراحة

بضع الناسور مقابل استئصال الناسور للناسور شرجي منخفض

3

2013

الجراحة

لمصرة الكيميائية مؤقت مقابل العالج الجراحي لشرخ شرجي مزمن.

4

السادس المؤتمرات التي شارك فيها:
نوع المشاركة

المكان

السنة

اسم المؤتمر

No.

مشارك
Participation

كلية طب بغداد

2010

مؤتمر كلية طب بغداد

( 1
بحث

مشارك

فندق بابل

2010

مؤتمر الغدد الصماء والسكري

/
بوستر
2
حضور
)

مشارك ببحث

مستشفى الكندي التعليمي

2009

ندوة أورام الثدي

3

مشارك

كلية طب الكندي

1999

ندوة أورام الثدي

4

عضو اللجنة العلمية

بغداد

2001-

مؤتمر جمعية الجراحين العراقية

5

للمؤتمر
مشاركة وحضور

2002
فندق عمرة عمان االردن قاعة

1999,

المشاركة الفعالة في الجمعية األردنية

الملك حسين للمؤتمرات

2000

لجراحي ال 27وال 28المؤتمرات

6

األردن في والمؤتمرات للمؤتمر
األردني ال 29من الجراحة ومؤتمر
البحر األبيض المتوسط من الجراحين
بالمنظار الذي عقد في األردن عمان
Lecturer

مشارك

مركز الرعاية الصحية االولية في

.2001الجراحية
عام الحاالت
ندوة حولفيإدارة

قطاع الرصافة

المشتركة

قاعة الذرة للمؤتمرات بروكسل /

2005

بلجيكا,

مشارك

مكرز الحسين للسرطان عمان
االردن

مؤتمر دولي لحاالت الطوارئ

7

7

والصدمة

2004

ورشة عمل ومؤتمر حول اورام
الرأس والرقبة

8

مشارك

فندق عمان الشام عمان االردن

2006

ورشة عمل حول البحوث الصحية

9

منظمة الصحة العالمية

مشارك

مستشفى الكندي التعليمي

2009

ندوة حول اضرار وكسور في الحوض

10

مشاركة وحضور وعضو
اللجنة العلمية للمؤتمر

كلية طب الكندي

1999

مؤتمر علمي حول استخدامات الليزر
في الجراحة

10.

مشارك

بغداد

2009

المؤتمر العلمي لجمعية العقم العراقي

11

مشارك

بغداد

2011

المؤتمر العلمي لكلية الطب في بغداد

12

مشاركة وحضور

بغداد

2013

المؤتمر العالمي لكلية طب الكندي

13

مشارك

بغداد

2013

محاضرات التعليم الطبي المستمر

14

مشاركة وحضور

مطعم عيون بغداد

2014

االتجاهات الجديدة في عالج الدوالي
والبواسير

15

مشاركة وحضور

جمعية الجراحين العراقية فندق
بابل

2014

عضو جديد في التتراسكلين في إدارة
التسمم الدم الحاد الشديد

16

مشارك

بغداد

2015

المؤتمر العلمي الخامس المراض الغدد
الصم والسكري

16

مشارك

فندق بابل بغداد

2015

ندوة حول مرض السكري واستخدام
victosaفي داء السكري من النوع
الثاني

17

مشارك

مطعم عيون بغداد

مشارك

مطعم عيون بغداد

مشارك

فندق بابل بغداد

مشارك

فندق بابل بغداد

شركة نوفا نورديسك
 2015ندوة حول خمول الغدة الدرقية
واستخدام عالج االلتروكسين

18

شركة اسبين

2015

ندوة اختالل الدهون لمرضى داء
السكري

19

شركة فايزر

 2015ندوة حول انواع االنسولين وعالج داء
السكري

20

شركة لليلي

2016

ندوة حول كيفية بدء العالج
باألنسولين لمرضى السكري
شركة لليلي

السابعة ،واألنشطة العلمي:
خارج الكلية

داخل الكلية

المشرف و رئيس الحلقات النقاشية الجراحية في مستشفى

مدير التحرير والمشرف اللغوي ا المجلة الطبية -

الكندي التعليمي

لكلية طب الكندي منذ عام ،2008

رئيس وعضو لجان مناقشةبحوث البورد العربي

.رئيس لجنة الترقيات العلمية 2010-2008

.والمرشحين البورد العراقي

21

عضو لجنة مناقشة بحث الدكتوراه جامعة بغداد مردز

عضو لجنة االمتحانات في فرع الجراحة

التقنيات االحيائية  2010-2009بحوث

ممتحن لطلبة الدراسات االولية لكلية طب المستنصرية

رئيس لجنة امتحان االوسكي في قسم الجراحة

ممتحن من مرشح المجلس العراقي للجراحة -2009حتى

مقرر فرع الجراحة

اآلن
رئيس فرع الجراحة منذ  2013حتى اآلن

مدير التحرير والمشرف اللغوي ا المجلة الطبية لكلية
طب الكندي منذ عام ،2011

.عضو لجنة الترقيات العلمية من 2011- 2010

مشرف ومنظم االجتماع الجراحي األسبوعي الذي يعقد

مسؤول مختبر االوسكي لعام 2013-2012

في المستشفى التعليمي آل الكندي
المشرف على مرشحي المجلس العربي والعراقي

مشرف وممتحن لطلبة المجلس العراقي للجراحة

للجراحة  2010حتى اآلن

-2010حتى اآلنمشرف

المشاركة في األنشطة العلمية التي تعقد في

المشرف العلمي للمرشحه أطروحة الماجستير في

المستشفى التعليمي آل الكندي
.مسؤول مركز الكندي لمجلس العربي للجراحة 2014

كلية الصيدلة 2014

رئيس لجنة امتحان االوسكي في فرع الجراحة
2013- 2011

عضو احتياط في لجنة االمتحانات في المجلس العربي

عضو المجلس العلمي للمجلس العربي للجراحة

للجراحة وعضو ممتحن في لجنة امتحانات البورد

العامة

العربي منذ عام  2014ولحد االن
ثامنا العضوية:

 .1عضو نقابة االطباء العراقية.
 .2عضو جمعية االطباء العراقية العالمية
.3

عضو جمعية الجراحين العراقية

.4

عضو جمعية الجراحين العرب

.5

عضو جمعية الجراحين وكلية الجراحين العالمية (سويسرا).

.6

عضو جمعية اطباء العيون العراقية

.7

عضو جمعية الليزر العراقية.

.8

عضو جمعية المترجمين العراقية.

.9

عضو جمعية المترجمين العرب.

.10

عضو جمعية المترجمين الدولية

تاسعا التشكرات وشهادات التقييم:
Year

Donor

Name of Awards and Certificates

No.

وزارة الصحة و وزارة

 24كتاب شكر وتقدير

1

الدفاع و وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي وكلية طب
الكندي

المؤتمرات وورش العمل
داخل وخارج العراق عراقية
وعربية ودولية

عاشرا :البحوث العلمية

شهادة مشاركة وحضور

2

Year of The Publication

Scientific Literature Title

No.

2003

نتائج اختراق إصابات القولون

1

2005

استخدام الحلقات المطاطية لربط كبديل الستئصال الباسور التقليدية
كعالج للبواسير الداخلية األولية

2

2005

تقنية  Bascom`sدراسة مقارنة لتقنية كبديل لفتح الجيب
االستئصال لعالج العجزي العصعصي الشعري

3

تقييم عوامل الخطر في تفزر جروح البطن

4

2005

نتائج إدارة الخثرة الدموية خارج االم الجافية

5

2003

تقرير الحالة الخراج الحجابي الفرعي عقابيل حرق

6

2005

انترلوكين  6في مرضى سرطان الثدي النقيلي مع مواقع مختلفة.

7

.

2010
2010
2010

نترلوكين  6وغيرها من الوسطاء في تشخيص التهاب الزائدة الدودية
الحاد
هل استئصال الباسور بليزر ثنائي اوكسيد الكاربون متفوقة على
طريقة استئصال الباسور عن طريق الجراحة الكالسيكية
مقارنة بين القيم التشخيصية للعالمات لاللتهابات في الدم ،وانترلوكين
التفاعلية في تشخيص التهاب الزائدة الدودية الحاد  6 C-و البروتين

8
9
10

عالج التثدي هل يجب أن تكون فردية ؟ دراسة مستقبلية

11

2010

هل اجراء عملية ناظور الجهاز الهظمي العلوي بطريقة الفتح
الموصول مجديا في مستشفى الكندي التعليمي

12

2010

توقيت الجراحة والتشخيص لسرطان الثدي في وقت مبكر (دراسة
)تحليلية مستقبلية

13

2011

هل مؤشرات esophagogastroduodenoscopyتم اتباعها
دواعي بشكل صحيح

14

2010

هل إصالح الفتوق باستخدام الشبكة ألنواع مختلفة من الفتق هو آمن

15

2012

دور الموجات فوق الصوتية في تشخيص التهاب الزائدة الدودية الحاد
()).دراسة مستقبلية

16

2012

بضع الناسور مقابل استئصال الناسور كمعالجة األولية للناسور
شرجي منخفض

17

2013

بضع المصرة الكيميائية المؤقت مقابل بضع المصرة الداخلية الجزئي
للشرخ شرجي مزمن

18

2014

رابطة اديبونيكتين واللبتين مستويات المصل مع سرطان الثدي في
النساء العراقيات

19

20

2015

تقييم عوامل الخطر في التهاب الزائدة الدودية المثقوبة

21

2015
دور ألفارادو النتيجة في تشخيص التهاب الزائدة الدودية الحاد

languages:

,احد عشر

 Arabic
 English
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