
 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
 

 

 

 

    صادق عباس عبد حسون المختار:       ـم ـــــــــاالســ

  15/6/1956 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 ثالثة    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 استشاري جراحة عظام :        صــالتـخـص

 ظام والكسوراستاذ جراحه الع:        ةالوظيف

     أستاذ الدرجة العلمية :

          كلية طب الكندي / جامعة بغداد:       عنوان العمل

        4157006/4158063العمل   :  هاتف

        07901601492:  الهاتف النقال

   sadiqalmokhtar@yahoo.com: كترونيأاللالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة ةالدرجة العلمي

 بكالوريوس
 

 17/6/1980 كلية الطب البصرة

    الماجستير

 هالدكتورا
 

المجلس العراقي 
 لالختصاصات الطبية

 1/10/1992 

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 أالنلحد  -1999 بغداد طب الكنديكلية  1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

-10/8/1980 مستشفى الكرامة التعليمي مقيم دوري  1

9/8/1981 
-10/8/1981 فاعالد خدمة عسكرية 2

1/5/1985 
-1/5/1985 ناحية النصر –ذي قار  طبيب تدرج 3

1/5/1986 
-2/5/1986 مستشفى الكرخ الجراحي  كسور أقدممقيم  4

3/5/1988 
-4/5/1988 مدينة الطب  طالب دراسات عليا 5

1/10/1992 
-2/10/1992 مستشفى الناصرية –ذي قار  اختصاص جراحة كسور 6

1/10/1993 
-2/10/1993 مستشفى الكرخ العام  صاص جراحة عظام اخت 7

1/10/1999 
 أالنلحد -1/2/1999 كلية طب الكندي /جامعة بغداد كلية طب الكندي /تدريسي 8

 2011-2001 كلية طب الكندي معاون العميد العلمي 9

 معاون العميد لشؤون الطلبة 10

باالظافه الى كونه معاون عميد 

 للشوؤن العلميه

 2009-2007 ب الكنديكلية ط

ولغايه  2006-2-1 كلية طب الكندي عميد الكلية 

15-9-2006 
مشرف البورد العربي لجراحة  11

 العظام

المجلس العربي لالختصاصات 

 الطبية/ الكسور

 

 لحد االن -2010

مسؤول وحدة جراحة وتنظير  12

 الركبة

 لحد االن – 2010 كلية طب الكندي

لبورد مسؤول مركز الكندي ل 13

 العراقي

الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية 

 / الكسور

 لحد االن – 2012

  – 30/6/2011 كلية طب الكندي عميد الكلية وكالة 14

-9-7 – 30/6/2011 كلية طب الكندي عميد الكلية 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 2010-2002 بغداد مساعد/طب الكندي أستاذ 2

 وحد االن 2010 بغداد استاذ 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

فرع الجراحة  -مدرس 1
 /شعبة الكسور

 2005-2004 عظام كسور و 

 2000_1999 وثانيه  تشريح/  مرحله اولى  مدرس فرع التشريح  2

 2002_ 2001 تشريح / مرحله اولى وثانيه مدرس فرع التشريح  3

 جراحه عظام وكسور استاذ مساعد / فرع الجراحه 4

 

2005_2006 

 2007_2006 جراحه عظام وكسور فرع الجراحه 5

 2008_2007 وكسورجراحه عظام  فرع جراحه 6

 2009_2008 جراحه عظام وكسور فرع جراحه 7

 2010_2009 جراحه عظام وكسور فرع جراحه 8

 2011_2010 جراحه عظام وكسور فرع جراحه 9 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

وء التهاب اخمص القدم_ نت 1

 الكعب 

 2006 بورد عراقي

استخدام جهاز مثبت داخلي  2

 صغير العظام مشط الكف العظام 

 2008 بورد عراقي

 السريريبين الفحص  العالقة 3
الرنين المغناطيسي وفحص 

فحص االنزالق الغضروفي 
 القطني 

 2009 بورد عراقي



 

 

 

 

 

 

 

وباتونك في عالج استخدام البر 4
 التهاب  العظم المزمن 

 2009 / النهرين  علومالكليه 

الغسول المشبعة استخدام  5
بالمضادات الحياتية في عالج 

 التهاب العظام المزمن

 2008 كليه التمريض ماجستير 

كسر نهاية عظام الزند المركب  6
 بالتثبيت بالوايراتوعالجها 

 2006 عراقي دبور

دراسة مقارنة بين الرنين  7
المغناطيسي والفحص الناظوري 

 لالنزالق الغضروفي

 2011 بورد عراقي

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
 مستمع فرنسا 1997 للكسور األوربيالمؤتمر  1

 ر العربي لجراحه الفقراتالمؤتم 2

 
 مستمع بيروت/ لبنان 1999

 مستمع األردنعمان /  1999 مؤتمر الكسور 3

 مستمع بغداد 2001 األولمؤتمر الكندي  4

 مستمع بغداد 2002 مؤتمر الثدي / الكندي 5

 مستمع بغداد 2003 مؤتمر الكسور / بغداد 6

 مستمع بغداد 2010 الصحةمؤتمر وزارة  7

 مستمع بغداد 2010 الخامس ةر طب المستنصريمؤتم 8

 مستمع بغداد 2011 مؤتمر كلية طب بغداد  9

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  األطباءعضو نقابه  المستمر.  / مسؤول التعليمعميد الكلية

 عضو جمعيه جراحه الكسور  الكليةكافه النشاطات في 

 التدريس جامعه بغداد  صالحيةعضو لجنه  سابقا  الصحةالدائميه في وزارة  نةاللجرئيس 

  العراقيةعضو جمعيه الليزر   الصحةاالستئنافيه / وزارة  اللجنةرئيس 

عضو لجنة دراسة الدبلوم العالي/نسائية  

 وتوليد

 

 

رئيس لجنة مشتركة لتنسيب االطباء  

 يينالسرير
  



 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2002  الكوفةمجله طب  لشخص التهاب العظم الحاد المبكر  الفحص ألشعاعي 1

 2003  الطبيةمجله الكندي  القدم أخمصفي التهاب تخفيف الوزن  أهميه 2

 2001  المستنصريةمجله  التأم السمحاق استخدام الليزر في  هميهأ 3

  الناقصالعظم  تكوين مرض متالزمةالعالج الطبيعي في  أهميه 4

 ا

 2002 مجله طب الكندي

 2006 مجله طب الكندي  التهاب غضروف الفقرات  5

 2010 نيوزلندا الكسور  التئامالتدخين في  تأثير 6

 2009  الكوفةمجله   / العالج التحفظي والجراحييالقدم الوالد تشوه 7

 2008 مجلة طب الكندي تثبيت كسور السالميات 8

 2011 مجلة طب الكندي كسر نهاية عظم الزند المركب /تثبيت داخلي 9

 2012 كنديمجلة كلية طب ال ةاستخدام عقار الكلوكوز امين في معالجة سوفان مفصل الركب 10

لداء السكري باستخدام شعاع  لبكتريا المصاحبةتحضير لقاح ضد ا 11

 الليزر ذو القدرة الواطئة 

 2013 مجلة كلية طب الكندي

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   يننقابة األطباء العراقي في  عضو  

   ين       وعضو في جمعيه جراحه العظام العراقي الجراحينجمعية  في  عضو  

 العراقيةه الليزر عضو جمعي  

   الطبي  والتأهيل/             عضو في جمعيه المفاصل  العراقيةعضو جمعيه السكري 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

/ فحص  الجمهورية رئاسةديوان  1

 طبي 

 

 سابقا لجمهوريةا رئاسةديوان 

 )المنحل(_))) المنحل

2002 

 2009 مجلس الوزراء  شكر وتقدير  2

 2009  معالي وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 3

 2009 السيد رئيس جامعه بغداد  شكر وتقدير 4



 

 

 

 

 

 

 

 2010 السيد رئيس جامعه بغداد شكر وتقدير 5

باالضافة الى كتب وشكر وتقدير  6

 مقدمة 

  شكر وتقدير 65بلغت حوالي 

 2014 السيد رئيس جامعه بغداد  شكر وتقدير 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربي             

  االنكليزي            

  

 

 

 

 


