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أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

1995الطب البصرهبكالوریوس

الماجستیر

المجلس العراقي الختصاص البورد العراقيالدكتوراه
العامةالجراحة 

2003

المجلس العربي الختصاص البورد العربيأخرى
الجراحة

2004

الصورة 



ثانیاً : االلقاب العلمیة

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

مدرس مساعد1

2005مدرس2

2010استاذ مساعد3

2019استاذ4

ثالثا" : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
2022-2005الجراحة العامةالجراحة1

2015-2005تشریح البطن والصدرالتشریح2

2018الجراحة العامةطب االسرة3

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

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

The Incidence and Surgical Approaches of 



1Pancreatic Injuries Following Blunt
and Penetrating Abdominal Trauma in Al-

Diwaniyha teaching hospital 

2019الجراحة

2Comparison of Preoperative Ultrasound 
Report with Intraoperative Findings of 
LaparoscopicCholecystectomy in Gallstone 
Disease in Al-Diwaniyah Teaching Hospital

2020طب االسرة 

3Evaluation and prognosis of surgical
intervention for severe acute pancreatitis

in Al-Diwaniyah Teaching Hospital.

2022الجراحة

4The incidence and outcome of superior 
mesenteric vascular occlusion ,management in 

Al Diwanyia teaching hospital

2022الجراحة

خامسا": المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع مكان االنعقادالسنــة العنوان ت
حضور)بوستر / بحث ( المشاركة  مشاركدائرة صحة الدیوانیة2007مؤتمر دائرة صحة الدیوانیة1

مشارككلیة الطب2008المؤتمر العلمي األول /كلیة الطب2

مشارككلیة الطب2009المؤتمر العلمي الثاني /كلیة الطب3

باحثكلیة الطب2010المؤتمر العلمي الثالث /كلیة الطب4

باحثكلیة الطب2011المؤتمر العلمي الرابع /كلیة الطب5

باحثكلیة الطب2018المؤتمر الدولي االول /كلیة الطب6

باحثكلیة الطب2019المؤتمر الدولي الثاني /كلیة الطب7



مشاركبابل2018المؤتمر العلمي الثاني /البورد العربي8

المؤتمر الدولي  االفتراضي االول /كلیة 9

الطب

مشاركالقادسیة2020

المؤتمر الدولي  االفتراضي الثاني /كلیة 10

الطب

باحثالقادسیة2021

ندوات اسبوعیة خالل الموسم الدراسي منذ  11

2020 حتى 2009

2009-

2020

مشاركالقادسیة

سادسا"  : األنشطة العلمیة االخرى 

خارج الكلیةداخل الكلیة

 بحث علمي25تقییم 
القاء محاضرات البورد العربي مركز الدیوانیة

المساھمة بافتتاح مختبر المھارات السریریة  تدریب طلبة البورد العراقي والعربي عل العملیات الجراحیة والمنظاریة 

 اطاریح 4المشاركة في تققیم 

سابعا": كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.



السنةالجھة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقدیرت

2007عمید الكلیةكتاب شكر1
2008عمید الكلیةكتاب شكر2
2009رئیس الجامعةكتاب شكر3
2012رئیس الجامعةكتاب شكر 4
2013وزیر الصحةكتاب شكر5
2015عمید الكلیةكتاب شكر6
2017عمید الكلیةكتاب شكر7
2017عمید الكلیةكتاب شكر8
2017عمید الكلیةكتاب شكر9
2018رئیس الجامعةكتاب شكر10
2018رئیس الجامعةكتاب شكر11
2019رئیس الجامعةكتاب شكر12
2019عمید الكلیةكتاب شكر13
2019السید وزیر التعلیم العاليكتاب شكر14
2020السید وزیر التعلیم العاليكتاب شكر15
2020رئیس الجامعةكتاب شكر16
2020عمید الكلیةكتاب شكر17
2010وزارة الصحةشھادة ممارسة الجراحة المنظاریة18
2015وزارة الصحةشھادة ممارسة الجراحة المنظاریة المتقدمة19

ثامنا": البحوث العلمیة 

سنة النشرأسم البحث ت

1Sutureless Hernioplasty Vs. Lichtenstein Hernioplasty
Comparative Study

2008

2Five years experience in inguinal hernia repair using
local anesthesia .

2009

3T-Tube Drainage VS Choledochoduodenostomy or pre-operative 
ERCP for the Management of Intrabiliary Rupture of Hydatid 

Cyst of the Live

2010

4Medical management of external biliary fistula following surgical 
treatment of hydatid cyst of the liver: Comparative study

2011

5Classical Milligan Morgan Hemorrhoidectomy versus its 
Modification: Higher Risk of Fistula and Mucosal 

Ectropion

2018



6Level of pro inflammatory cytokines in patients with 
transfusion related – acute lung injury – multiple 

comparisons between patients , control and doners

2019

7Persistently Elevated Levels of Serum Autoimmune
Inflammatory Markers after Total Thyroidectomy for
Hashimoto’s Thyroiditis. An Indicator of PrevailingAutoimmunity

2019

8An Additional Step in the Technique of Laparoscopic 
Cholecystectomy can Minimize the Incidence of Major Bile Duct 

Injury

2019

9Comparison of Preoperative Ultrasound Report with Intraoperative 
Findings of LaparoscopicCholecystectomy in Gallstone Disease in Al-

Diwaniyah Teaching Hospital

2019

10Primary and Recurrent Breast Abscess in Non Lactational Women, Assessment of 
Risk Factors and Bacteria Involved. A prospective Cohort Study for Patients and 

Healthy Contro

2020

11The Incidence and Surgical Approaches of Pancreatic 
Injuries Following Blunt

and Penetrating Abdominal Trauma in Al-

2020

12Incidence and Bacteriology of Acute Suppurative Parotitis in Patients 
Managed by non invasive ventelation 

2021

13Incisional Hernia, Different Approaches, The Defect Size Is the 
Referee

2021

تاسعا":الكتب المؤلفة أو المترجمة.

سنة النشرأسم الكتابت

1

2

3

4

5

عاشرا" :اللغــات .

            عربي

          انكلیزي


