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تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

2007مدرس1

2014استاذ مساعد2

ثانیاً : االلقاب العلمیة

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
المرحلة الخامسةالجراحة التقویمیةالجراحھ1

المرحلة الثالثةالجراحة العامةالجراحھ2

المرحلة السادسةالجراحة التقویمیة الجراحة 3

رابعا": ( االطاریح ، الرسائل ) التي أشرف علیھا:

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

1

2

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع المشاركة مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
بوستر / بحث (  حضور) المؤتمر العلمي الطبي الرابع كلیة 1

الطب جامعة القادسیة 
محاضركلیة الطب جامعة القادسیة2016

المشاركة في مؤتمر الجراحة 2
التقویمیة والتجمیلیة 

     اربیل              2014
حضور

المشاركة في مؤتمر الدیوانیة  .3
الطبي السابع/دائرة صحة الدیوانیة 

حضورفندق الدیوانیة          2013



المشاركة في المؤتمر العلمي الطبي 4
  الثالث .كلیة الطب /جامعة القادسیة

حضور  كلیة الطب /جامعة القادسیة.2013

المشاركة في المؤتمر العلمي الطبي 5
الثاني .كلیة الطب /جامعة القادسیة 

حضوركلیة الطب /جامعة القادسیة.2011

المشاركة في مؤتمر الدیوانیة الطبي 6
السادس /دائرة صحة الدیوانیة 

حضورفندق الدیوانیھ2010

المشاركة في المؤتمر العلمي الطبي  7
.كلیة الطب /جامعة القادسیة  

محاضر.كلیة الطب /جامعة القادسیة  2020

المشاركھ في مؤتمر الجمعیھ  الطبیة 8
العراقیھ 

حضوراالمارات /الشارقھ2011

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة
محاضر في كلیة طب االسنانعضو لجنة امتحانیة
جراح اختصاص في مستشفى الدیوانیة التعلیميعضو لجنة الترقیات

عضو لجان مؤقتھ في مركز الحروقعضو لجنة علمیة فرع الجراحة
جامعة القادسیةدورة طرائق تدریس

القادسیةجامعة االلكترونيالتعلیم دورة  القادسیةجامعة العربیةاللغة تعلیم دورة  جامعة القادسیةدورة التعلیم االلكتروني
جامعة القادسیةدورة تعلیم اللغة العربیة

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

السید رئیس جامعة القادسیة1

السید عمید كلیة الطب2

السید عمید كلیة طب االسنان3

السید مدیر عام صحة الدیوانیة4

5
6



ثامنا":البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت
1The relationship between basal cell carcinoma and recurrence rate2012

2The evaluation of use tenodermodesis procedure with fixation of 
distal interphalangeal joint in extension position by kirschner wire in 
managment of delayed mallet finger

2013

3Preliminary report on the burn in pre-school childern in the 
specialized burn hospital

2015

4The evaluation of use of full thickness and split thickness skin graft 
in management of congenital hand syndactyly

2016

5Versatility of island sural fasciocutaneous flap in reconstruction of 
lower leg, ankle and foot defects

2016

6Comparative study for complications of otoplasty between patients 
under 10 years and above ten years old

2020

7Use of cephalic trim cartilage from lower lateral cartilage to elongate 
short nose 

2021

تاسعا":الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

1

2

3

4

5

عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي


