
                    

    جامعة القادسیة                                             
(((السیرة الذاتیة)))

الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

دیوانیة / ام الخیل – المدراءعنوان السكن : ناھض رؤوف كاظم العماراالسم الثالثي واللقب 
07801068038رقم الموبایل : /بابل1961التولد ومسقط الرأس : 
Nahidh2010_alammar@yahoo.comالبرید االلكتروني:ھویة األحوال المدنیة : 

ةالـعـلـمـي اتالمؤهلالتعليم/ 

سنة التخرجالجامعةالتخصصالشھادة 
بكالوریوس طب 

1984صالح الدین عاموجراحة عامة

زمیل المجلس العربي 
لالختصاصات 
الصحیة / بورد

المجلس العربي جراحة عامة
1996لالختصاصات الصحیة 

زمیل كلیة الجراحین 
2016كلیة الجراحین االمریكیةجراحة عامةاالمریكیة

معلومات وظيفية 
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خالل الفترةالمناصب ت
الىمن

1984/7/12003/4/9ظابط طبیب في وزارة الدفاع1
جراح اختصاص في م/ 2

الدیوانیة التعلیمي
2003/6/12005/10/10

عضو الھیئة التدریسیة في كلیة 3
الطب – جامعة القادسیة

لحد االن2005/10/10

رئیس فرع الجراحة في كلیة 4
الطب / القادسیة

2010/102012/10

مسؤول المركز التدریبي للبورد 5
العربي والعراقي            

لحد االن2012

لحد االن28/4/2020عمید كلیة الطب/جامعة القادسیة6

االلقاب العلمية 

تاریخ الحصول علیھ اللقب العلمي

10/10/2005مدرس
2001/1/9استاذ مساعد

جراح 
استشاري

2009

1/11/2017استاذ

المحاضرات الدراسية 

المحاضرات ت

الجراحة العامة للمراحل الدراسیة الثالثة والرابعة والسادسة في كلیة الطب1

التشكرات 

كتاب الشكر ت

)كتاب شكر من وزیر التعلیم العالي7(1
)كتاب شكر من وزیر الصحة3(2
) كتب من رئیس جامعة القادسیة10(3
اكثر من عشرة كتب شكر من عمداء كلیات الطب من جامعة القادسیة وجامعة الكوفة وجامعة بابل4
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التاليف والترجمة 

نوع المؤلفت

الیوجد

المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

اسم المؤتمر او الندوةت

مؤتمرات كلیة الطب / القادسیة االول والثاني والثالث1
4مؤتمرات دائرة صحة الدیوانیة عدد /2
4مؤتمرات نقابة االطباء العراقیة في بغداد عدد/3
مؤتمرات جمعیة االطباء العراقیین العالمیة في االمارات العربیة  وفرنسا واسبانیا4
ندوات طبیة في كلیات الطب في القادسیة وبابل وكربالء والكوفة والبصرة5

الدورات 

مكان الدورة الدورة ت

الجامعات العراقیةدورات متطلبات الترقیة 

البحوث المنشورة 

اسم البحثت

1Comparative study between the sub lay and on lay  technique of mesh hemioplasty in 
ventral hernias.

2Conversion rate laparoscopic cholecyttomy in a sample of patients from Al-Diwanyiah 
teaching hospital.

3
Incisional hernia repair open suture repair versus open mesh repair

4Outcome of gallbladder perforation during laparoscopic cholecystectomy risk factors and 
early outcome.

5
Evaluation of the management of obstructive jaundice in Diwaniyah teaching hospital. 

6
The consequences of primary suturing of multiple perforations in typhoid terminal leis. 
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7
Patients at high risk for hypocalcemia after total thyroidectomy.

8Cryo therapy as treatment of haemohoids

9
Maximal anal dilatation treatment of haemohoids 

10
Management of fistula in anon a common clinical problem

11
Incisional hernia repair open mesh repair versus open suture repair .

12
Colonic injuries in blunt abdominal trauma


