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 :والتدریب الشھادات

 ١٩٨٠-١٩٧٩ الطب ةكلی -ة البصر ةجامعة: عام حةبكلوریوس طب وجرا §
العظام والكسور والفقرات  ةجراح -ة زمیل المجلس العراقي لالختصاصات الطبی §

١٩٩٢ 
وزارة الصحة  –والكسور والفقرات حاصل علی لقب استشاري في جراحة العظام  §

٢٠٠٩ 
 ةدور، كان التسلسل االول علی ال١٩٩٩ة طرائق التدریس/جامعة بغداد دور §
 ١٩٩٩دورة الباراسایكولوجي/جامعة بغداد، عام  §
المملكة المتحدة لمدة شھرین في -تدریب حول جراحة و تنظیر مفصل الركبة، في لندن §

 ، بدعوة من منظمة الیونسكو٢٠٠٦عام 
 ٢٠٠٨المملكة المتحدة  لمدة شھرین في عام -لندنفي  ATLSتدریب  §
 ٢٠٠٨ة حول مھارات القیادة اإلداریة وصفات القائد الناجح في لندن لمدة شھرین دور §
كوریا الجنوبیة لمدة شھر في  -تدریب حول تبدیل مفصل الركبة و تنظیرھا في سیئول  §

 ٢٠٠٩عام 
كوریا  -و تنظیر مفصل الركبة في سیئول  تدریب حول استیراد أجھزة خاصة لتبدیل §

 ٢٠١٠الجنوبیة لمدة شھر في عام 

 :و النشاطات العلمیة التدرج الوظیفي

 ١٩٨٠-٨-١٠ن:یتاریخ التعی §
 لمدة عام التعلیمي ةالكرام في مستشفى ةدوری ةاقام §
 ١٩٨٥-١٩٨١: واالحتیاط ةلزامیة االالعسكری ةالخدم §
، ١٩٨٦ ذي قار ةمحافظ المركز الصحي في النصر/ القرى واالریاف:/التدرج الطبي §

مسح شامل لمرض البلھارزیا و بمجھود شخصي، و تم معالجة اكثر من  اجراءتم 
 .حالة ٢٨٠٠



-١٩٨٦( العظام والكسور في مستشفى الكرخ العام ةالقدمى: مقیم اقدم جراح ةاالقام §
١٩٨٨( 

  مفي مستشفى الكرخ العا ١٩٨٨-١٩٨٧ رئیس االطباء المقیمین §
-العظام والكسور ة/ جراحة لالختصاصات الطبی ةالعراقیالھیئة التخصص في  ةدراس §

 ١٩٩٢-١٩٨٨مركز مدینھ الطب  
 ١٩٩٢-١٩٨٨ في مدینة الطب ن/الكسوریرئیس االطباء المقیم §
في المستشفى  ١٩٩٢-١٠-٢٨ العظام والكسور والفقرات ةطبیب اختصاص جراح §

 ذي قار ةمحافظ -ة الجمھوري في الناصری
  ٢٠٠١-١٩٩٣ الكرخ العامعظام في مستشفى ال ةاختصاص جراح §
 ١٩٩٨-١٩٩٥في مستشفى الكرخ العام  الكسور ةمدیر شعب §
 ١٩٩٩-١٩٩٨مستشفى الكرخ العام ة في رئیس قسم الجراح §
   ١٩٩٩-١٩٩٦ وكیل مدیر مستشفى الكرخ العام §
طب  ةكلیالتشریح في  ةالى تدریس ماد ةعظام والكسور باالضاف ةجراحمدرس  §

   )١٩٩٩ (عام بغداد ةالكندي/جامع
 )٢٠٠١ (عام مستشفى الكندي التعلیميفي  و الكسور عظام ةطبیب اختصاص جراح §
 )٢٠٠٣(عام  دادبغ ةجامع / طب الكندي ةكلیاعد / استاذ مس §
    ٢٠٠٥- ٢٠٠٢جامعة  بغداد   –تدریس سریري لمادة الجراحة العامة في كلیة الطب  §
 )٢٠١١-٢٠٠١(طب الكندي  ةكلی / ةالعلمیللشؤون  العمیدمعاون  §
ة مرات تنسیب لعد ةلشؤون الطلب دمعاون العمی /للشؤون اإلداریة العمید  معاون §

 باالضافھ لكوني معاون العمید للشؤون العلمیة
 على طلبي ااعفاء بناء) ٢٠٠٦أیلول  ىال ٢٠٠٦(شباط  ةوكال ةعمید الكلی §
 ٢٠١٠عظام وكسور ال ةجراحلقب االستاذیة في  §
، و تم ٢٠١٠ة جراحة و تنظیر الركبة في كلیة طب الكندي عام وحدء بادرت بآنشا §

الحصول علی منحة مجانیة لكافة االجھزة و المستلزمات الالزمة لھذه الوحدة من 
 كوریا الجنوبیة (كویكا)

  على طلبي ااعفاء بناء )٢٠١٤-٢٠١١( جامعة بغداد  – طب الكندي ةعمید كلی §
 االن لحدو ٢٠٠٤من تاریخ  و الكسور العظام ةاستاذ تدریسي ماد §
ولحد  ١٩٩٧البورد منذ  - الكسور في المجلس العراقي ة العظام وجراح لمادة ممتحن §

 االن
 ٢٠٠٧-٢٠٠١البورد  - في المجلس العراقيمدرب  §
الكندي في مستشفى و الكسور  العظام ةومسؤول المركز التدریبي لجراح مشرف  §

 لحد االن - ٢٠٠٧من  مركز الكندي - البورد – يطب الكند ةالتعلیمي وكلی
 مرات ةلعد ةالصح ةوزار -ة االستئنافی ةرئیس اللجن §
 مرات ةلعد ةالصح ةوزار - العجز والعطل ةرئیس لجن §
مجلس  -ة العراقي لالختصاصات الطبی المجلسفي  ةالرئیسی ةاالمتحانی ةعضو اللجن §

 الكسورجراحة العظام و 
 ممتحن في المجلس العربي للجراحة العظمیة  §



 مشرف في المجلس العربي للجراحة العظمیة §
ة و الصحیة (عام الطبی ةكلیات المجموعآلستیراد االجھزة ل ةالوزاری ةعضو اللجن §

 ة التعلیم العالي والبحث العلميوزار )٢٠١٥ – ٢٠١١
  ٢٠٠٩-٢٠٠٢ة الطبی ةالمجموعبغداد  ةجامع - اختیار التدریسین الجدد ةعضو لجن §
التعلیم العالي  ةوزار - ةالعلوم الطبی ةلجن – الشھادات لتقییم ةالوزاری ةعضو اللجن §

 ٢٠١٨-٢٠١٧ ث العلميحوالب
  ٢٠٠١نائب رئیس تحریر مجلة كلیة طب الكندي الطبیة منذ تآسیسھا  §
 ٢٠٠٢كلیة طب الكندي  -نائب رئیس تحریر مجلة كندة  §
 ٢٠١٤-٢٠١١رئیس تحریر مجلة كلیة طب الكندي  §
 ٢٠١٤ – ٢٠١١كلیة طب الكندي  -رئیس تحریر مجلة كندة  §
 ٢٠١٨ز یوم العلم ئجوال المتقدمینلتقییم  ةالمشرف ةفي اللجن ةالمشارك §
 ٢٠١٥-٢٠١٣مقیم في لجنة بحر العلوم لآلبداع  §
التي كان یدیرھا  مشارك و ممثل كلیة طب الكندي في كافة اللجان و االجتماعات §

اآلستاذ الدكتور حكمت عبد الرسول في تغییر و تطویر مناھج الكلیات الطبیة العراقیة 
، لغرض الحصول علی االعتمادیة، كانت كلیتنا السباقة في ھذه المبادرة ٢٠١٤-٢٠١١

 (نظام المودیول) ٢٠١٣تم تغییر و تطویر المناھج عام ث حی
 -٢٠١١تماعات المدراء العامین في وزارة الصحة ممثل وزارة التعلیم العالي في اج §

٢٠١٤ 

 :و ورشات العمل المؤتمرات والندوات

، فرنسا-باریس عدیده فيندوات  وفي مؤتمرات ت اربعون عاما شارك ةخالل مد §
لبنان، -ن، بیروتداالر-عمانتركیا، آثینا/الیونان، باكو/أذربیجان، -إسطنبول/انطالیا

مؤتمرات في كلیات ومعظم ال الوالیات المتحدة االمریكیة،-شیكاغواالمارات، -دبي
 الطب في بغداد والمحافظات

وطني  عالمي و اخرفي آقامة مؤتمرخالل عملي كعمید كلیة طب الكندي، بادرت  §
 لعرض بحوث طبیة متنوعة و اخر المستجدات العلمیة في مختلف المجاالت الطبیة 

ورشة العمل في وزارة الصحة كممثل عن  :منھاالمشاركة في ورشات عمل عدیدة،  §
عمید كلیة طب النھرین حول افاق التعاون بین وزارتي الصحة كلیات الطب و بمعیة 

.  و ورشات العمل الخاصة بجراحة العظام و الكسور في ٢٠١٣و التعلیم العالي 
مستشفی مدینة الطب و الواسطي و الیرموك. ورشة منظمة الصحة العالمیة في 

 حول تطویر مناھج كلیات الطب.  ٢٠١١طنبول إس
ي في ئالقطاع الصحي و البی ةالتعلیم العالي و البحث العلمي في ورش ةمرشح وزار §

 ٢٠١٧مجلس النواب في 

 

 

 



 :العلمیةاالشراف للبحوث 

في المجلس العراقي  ةكعضو ورئیس لجان مناقشاكثر من ثمانون بحث بین اشراف ومناقشات  
البورد ة (والمجلس العربي لالختصاصات الطبی )(البورد العراقي ةلالختصاصات الطبی

بغداد  ةجامع-التمریض ةككلی ةئل واطاریح في كلیات غیر الطبیالى رسا بآلضافة ،العربي)
ة العلوم جامع ةالنھرین كلی ةجامع / ةعلوم الحیا - العلوم ةللبنات وكلی ةالریاضی ةالتربی ةوكلی

 المثنى وغیرھا

 :الدارسات العلیا في امتحانات ةالمشارك

او  رئیس/ ة العظمیة والمجلس العربي للجراح العظام والكسور ةمجلس العراقي لجراحلل 
 ة طب الكندي امتحانات الدبلوم في كلیو، لحد االنو ٢٠٠١منذ  ةامتحانی ةعضو لجن

 : ةالعلمیالھیئات  ةعضوی

 ةعضو جمعیالجراحین،  ةعضو جمعی، عضو جمعیة اللیزر العراقیة، األطباءة نقابعضو 
 طبيالمفاصل والتاھیل ال ةعضو جمعیجراحي العظام والكسور،  ةعضو جمعیالسكري، 

 :الشكر والتقدیر

معالي  ة،الجمھوری ةدیوان رئاس منھا ة،من جھات متعدد ركتاب شكر وتقدیثمانین  اكثر من
ة عمداء الساد، الجامعاترؤساء  ةالساد، السادة النواب،  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

 ة وجھات متعدد ومدراء مستشفیات ةفي وزارة الصح ةدوائر متعدد، الكلیات
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