
 

 

 

 

  

 

  

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 مطرود العيداني محمد شهاب احمدد.      :       ـم ـــــــــاالســ

  10/08/1970 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 خمسة   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم :   الديـــــــــــانة

 بورد عراقي )دكتوراة( / جراحة العظام والكسور :    صــالتـخـص

 تدريسي / كلية طب الكندي:       ه ــــــيفالوظ

 استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

 جامعة بغدادكلية طب الكندي / :    عنوان العمل

  07703200471العمل   :        هاتف
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  mddr@yahoo.commoham   كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1994 الطب البصرة

    الماجستير
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الهيئة العراقية لالختصاصات 
 الطبية

 2002 بغداد

    أخرى
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الجامعي .ثالثاً : التدريس  

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2007-1995 الكوفة كلية طب الكوفة 1

 لحد األن – 2007 بغداد كلية طب الكندي 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-1994 معة الكوفةكلية طب / جا طبيب / معيد 1

 2007-2002 كلية الطب / جامعة الكوفة تدريسي / مدرس  2

 2011 -2007 بغدادكلية الطب / جامعة  تدريسي / مدرس  3

 ن2011األ
 اآلنلحد  -2011 كلية الطب / جامعة بغداد استاذ مساعدتدريسي /  4

5    

6    



 

 

 

 

  

 

  

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد األن – 2002 كسور وامراض المفاصل والعظام الجراحة 1

 2011 – 2007 تشريح االطراف العليا والسفلى التشريح 2

 لحد األن – 2011 كسور وامراض المفاصل والعظام الجراحة 3

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Backache and obesity 2015 طب االسره 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 Pelvic Trauma 2010 مشارك  م. الكندي التعليمي 

2 Interlocking nail 2009 حضور م. الكاظمية التعليمي 

 مشارك  م. الكندي التعليمي 2010 التدخين  3

 مشارك النمسا 2010 دوله النمسا تبديل مفصل الورك 4

 مشارك شيراتون / البصرة 2010 مؤتمر الكسور الدولي االول في البصرة  5

 حضور  م. الكندي التعليمي 2009 التدرن 6

 حضور م. الكندي التعليمي 2009 أمراض الثدي 7

 مشارك الجامعه التكنولوجيه 2014 مؤتمر الليزر االول العالمي 8

 حضور يطاليا /ميالنو 2015 مؤتمر هشاشه العظام والمفاصل 9

 حضور دبي 2015 مؤتمر هشاشه العظام 10

 مشارك بغداد 2014 يمؤتمر االصابات العظميه العالم 11

 مشارك بغداد 2015 مؤتمر االصابات العظميه العالمي 12

مؤتمر االصابات العمود الفقري  13

 العالمي

 مشارك بغداد 2014

مؤتمر االصابات العمود الفقري  14

 العالمي

 مشارك بغداد 2015

 حضور هولندا/امستردام 2014 مؤتمر امراض العظام والمفاصل 15

لكسور لمستشفى الكندي مؤتمر ا 16

 التعليمي

 ليمس

 مشارك بغداد/فندق مرديان 2014

     

     

     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  و 2008      عضو اللجنة االمتحانية

2009  

استشاري جراحه العظام والكسور في م 

 الكندي التعليمي
 اجراء العمليات الجراحيه في م الكندي 2009 لجنة فحص الطلبة رئيس

تدريب طلبه البورد العربي للجراحة  2010مقرر اللجنة أالمتحانيه 

 العظمية



 

 

 

 

  

 

  

تدريب طلبه البورد العراقي للجراحة  2014حص واستالم مواد لجنه ف

 العظمية
لجنه استالم مواد هديه  محافظه بغداد    

2008 

في وزاره  عضو اللجنة االستشارية

 الصحة
لجنه جرد مواد مركز جراحه الركبه   

2009 

 

  2013رئيس لجنه استالم وتسليم   

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

ع العالج عالج موات راس عظم الفخذ بالزرع العظمي بالمقارنة م 1

 بتفويه العظم
 

 2012 مجله طب الكوفه

حصيلة العالج التحفظي للكسر اللولبي والمائل لوسط جذع  2

 عظم العضد للمرضى البالغين

 

 2012 مجله طب الكندي

3 SCAPHOID FRACTURE  NON UNION TREATED BY 

BONE GRAFT AND PLASTER OF PARIS CAST SPLINT. 2012 مجله طب الكندي 

4 
ULTRASOUND OF THE ROTATOR CUFF: A COMPARISON 

OF ULTRASONOGRAPHIC AND PHYSICAL EXAMINATION 

FINDING IN SEVENTY CONSECUTIVE CASES 

 

 2012 مجله طب الكندي

5 A Case Study 

ANEURYSMAL BONE CYST OF THE LATERAL END 

OF CLAVICLE IN A TWELFTH  YEAR OLD GIRL 

 

 2013 نديمجله طب الك

6 THE ROLE OF TIBIALIS POSTERIOR TENDON 

TRANSFER IN CORRECTION OF FOOT DROP 
DEFORMITY 

 2013 مجله طب الكندي

دراسة العالقة بين فحص الرنين المغناطيسي والمشاهدات اثناء  7

 العملية الجراحية للمرضى المصابين باالنزالق الغضروفي في

  المنطقة القطنية والعجزية

 

 2014 مجله طب الكندي

8 A CASE STUDY     INTERMUSCULAR LIPOMA: 

PRESENTATION, PATHOPHYSIOLOGY, DIFFERENTIAL 

DIAGNOSIS 

 

 2014 مجله طب الكندي

9 COMPOUND FRACTURES OF THE HAND METACARPALS 
AND PHALANGES TREATED BY USING MINI-EXTERNAL 
FIXATOR 

 

 2015 مجله طب الكندي

10 A CASE STUDY 

LIMPING IN TWENTY  YEAR OLD MALE 

 

 

 2014 مجله طب الكندي

الرسغي تعالجو ا جراحيا  النفق بمتالزمة مصابين لمرضى تقييم 11
  )دراسة أولية(بواسطة تقنية الشق المحدودة في راحة الرسغ 

Y STUDY) 
 

 2015 المجله الطبيه العراقيه

 ي بتقنية الشقتحرير تضيق النفق الرسغ 12
 االدنى الراحي الصغير

 

 2015  مجله طب الكندي

تعزيز توسيع الترقيع الغضروفي الذاتي باستخدام الليزر الصمام  13

 الثنائي 
 

 2015  مجله طب الكندي

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   عضو الهيئة العراقية المراض العظام والكسور 

  الجراحيين العراقيةعضو جمعية 

 عضو جمعية جراحة العظام والكسور 

  عضو تدريب طلبه البورد العربي للجراحة العظمية 

 عضو تدريب طلبه البورد العراقي للجراحة العظمية 

 عضو تدريبي في الهيئة العالميه لإلصابات العظمية    ِ AO Trauma 

  عضو الهيئة العالميه لإلصابات العمود الفقريAO Spine 

 و الجمعيه العالميه لهشاشة العظام االيطاليةعض 

  عضو الجمعيه العراقيه لهشاشة العظام 

 عضو الجمعيه العراقيه لليزر 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 كلية طب الكندي كتاب شكر 1

 2009 كلية طب الكندي ركتاب شك 2

 2010 كلية طب الكندي كتاب شكر 3

 2010 جامعة السماوة كتاب شكر 4

 2011 مجلس النواب  كتاب شكر 5

 2012 مساعد رئيس جامعه بغداد كتاب شكر 6

 2013 وزير الصحه كتاب شكر 7

 2013 كلية طب الكندي كتاب شكر 8

 2013 مستشفى الكندي التعليمي  كتاب شكر 9

 2014 كلية طب الكندي كتاب شكر 10

 2014 مجلس النواب  كتاب شكر 11

 2015 كلية طب الكندي كتاب شكر 12

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

  

 

  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 THE ROLE OF TIBIALIS POSTERIOR TENDON 

TRANSFER IN CORRECTION OF FOOT DROP 

DEFORMITY 

المبرت  جامعه 2015

 االلمانيه

 

 

 اال 

 االلم االلمانيه

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   العربية           

 االنكليزية 

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


