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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1998 الطب دبغدا

    الماجستير

 هالدكتورا

 

   

 2005 انف واذن وحنجرة بورد عراقي أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 حتى االن 2005 بغداد الطب 1

 

 ابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ر 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 حتى االن 2005 والحنجره امراض االنف واالذن انف واذن وحنجرة 1

 2013 دبلوم سمع وتخاطب  2

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 نــةالس مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2000-1998 م اليرموك التعليمي  مقيم دوري 1

-طبيب فني )معيد( كلية الطب  2

 بورد  أقدممقيم جامعة بغداد, 

 2005-2000 م الكاظمية التعليمي

اص انف واذن طبيب اختص 3

 وحنجرة

 حتى االن 2005 م الجراحات التخصصية

 طبيب استشاري انف واذن  4

 وحنجره وحنجره

 2016 م الجراحات التخصصية



 

 

 

 

 

 

 

1 Unilateral sinonasal 

masses 

     2016 المجلس العراقي لالختصاصات الطبيه

2 Endoscopic turbinectomy 2016 المجلس العراقي لالختصاصات الطبيه 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

ر ) بحث / بوست

 حضور(

المؤتمرالعلمي االول لجمعية  1

 االنف واالذن والحنجرة 

 حضور بغداد 1999

المؤتمرالعلمي الثاني لجمعية  2

 االنف واالذن والحنجرة

 حضور بغداد 2000

المؤتمرالعلمي االول لجراحة  3

 االنف واالذن والحنجرة

 حضور بغداد 2010

 حضور بغداد اآلنولحد  2011 مؤتمرات مدينه الطب 4

مؤتمرات المجلس العراقي  5

 لالختصاصات الطبيه

ولحد  2010من 

 اآلن

 حضور بغداد

مؤتمر االنف واالذن  6

 والحنجره

 مشارك بغداد 2015-2016

ورش عمل وتدريب على  7

تشريح عظم الصدغ وزراعه 

 القوقعه

 مشارك المانيا-النمسا 2014-2016

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 

 لجنه عالج المرضى خارج القطر تقييم بحوث ما قبل النشر

 لجنة تقدير نسبة العجز والعطل اللجنه االمتحانيه 

فحص المرضى في العيادة االستشارية  لجنه فحص المواد

 وإجراء العمليات الجراحيه

  ادارة شعبة االنف واالذن والحنجره

  لتعليم الطبي المستمر المشاركه في دورات ا

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تاثير االموكسيكالف في عالج التهاب االذن  1

 االفرازي

 2009 بغداد مجلة كلية الطب

 2008 لية الطب بغدادمجلة ك دور المنظار الدوامي في تشخيص البحة 2

تأثير االومبرازول في عالج العالمات الحنجرية  3

 لالرتداد المريئي المعدي

 2008 مجلة كلية الطب بغداد

تأثير عمليه تعديل الحاجز االنفي على حجم  4

 الرفوف االنفيه

 2014 مجله كلية طب الكندي

رفع الغداني مع وضع انبوب فغر الطبله دراسه  5

 مقارنه

 2015 كلية طب الكندي مجله

طريقه التثبيت وعدم التثبيت في زراعه القوقعه  6

 دراسه مقارنه

 2015 مجله كلية طب الكندي

دراسه مقارنه بين بطانه الرفوف االنفيه والزوائد  7

 PCRاللحميه باستخدام ال 

Iosr Journal Of 

Pharmacy  And 

Biological Sience 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ال توجد.العلمية المحلية والدولية الهيئات عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2006 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 1

 2008 عمادة كلية الطب شكر وتقدير 2

 2009 عمادة كلية الطب شكر وتقدير 3

 2009 عمادة كلية الطب وتقدير شكر 4

 2009 عمادة كلية الطب شكر وتقدير 5

 1998 م الطفل المركزي شكر وتقدير 6

 2015 عمادة كلية الطب شكر وتقدير 7

  

 التوجد.أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربي             

        يزيانكل      

 

 

 

 

 

 

   CD تسليم نسخة على  ملحوظة : يتم 


