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أ-المعلومات االساسية:
 -1المعلومات الشخصية
 االسم :سعد داخل فرحان
 الجنس :ذكر
 الجنسية  :عراقي
 الديانة :مسلم
 القومية :عربي
 الحالة االجتماعية :متزوج /عدد االوالد اربعة.
 اسم الزوجة :د .منيرة فاضل رضا الحسيني  /المهنة :طبيبة اطفال.
 محل وتاريخ الوالدة :بغداد 10 /نيسان 1974
 -2العمل الحالي:
أستاذ -كلية الطب – جامعة بغداد.
رئيس شعبة الجراحة البولية -كلية الطب – جامعة بغداد.
طبيب استشاري –جراحة بولية -مستشفى الجراحات التخصصية -دائرة مدينة
الطب -بغداد.
مقرروعضو وممثل كلية الطب في المجلس العلمي العراقي للجراحة
البولية.المجلس العراقي لالختصاصات الطبية.
مقرر وعضو المجلس العلمي العربي في العراق للجراحة البولية.
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 -3ألشهادات:
 شهادة البورد العراقي ( زميل الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية ) في جراحة المسالك
البولية والتناسلية ( )F.I.C.M.S. Urologyفي  2005/10/1التسلسل الثالث من اصل 13
طالب.
 شهادة البورد األوروبي للجراحة البولية (زميل البورد األوروبي للجراحة البولية)
( )F.E.B.U.في .2007
 شهادة البورد العربي للجراحة البولية في .2013
 -4التحصيل والتدرج العلمي:
 خريج الدراسة االبتدائية ( ابتدائية االنوار بغداد) .1986
 خريج الدراسة المتوسطة ( متوسطة االبرار للبنين -بغداد) .1989
 خريج الدراسة االعدادية ( اعدادية الجمهورية للبنين) 1991
 خريج كلية الطب الجامعة المستنصرية  M.B.Ch.B.في  -1998تسلسل-العاشر من اصل
 300طالب.
 شهادة البورد العراقي ( زميل الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية ) في جراحة المسالك
البولية والتناسلية ( )F.I.C.M.S. Urologyفي  2005/10/1التسلسل الثالث من اصل 13
طالب.
 شهادة البورد األوروبي للجراحة البولية (زميل البورد األوروبي للجراحة البولية)
( )F.E.B.U.في .2007
 شهادة البورد العربي للجراحة البولية .2012
 -5التدرج الوظيفي:
 2000-1998 طبيب مقيم دوري في دائرة مدينة الطب.
 20001-2000 طبيب مقيم اقدم جراحة عامة في مستشفى الكرامة التعليمي ضمن دراسة
الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية لجراحة المسالك البولية.
 2004-2001 طبيب مقيم اقدم في دراسة الهيئة العراقية ( البورد في جراحة المسالك
البولية) -مستشفى الجراحات التخصصية -دائرة مدينة الطب.
 2005 والى االن طبيب اختصاص جراحة المسالك البولية في مستشفى الجراحات
التخصصية -مدينة الطب.
 :2010-2007 مدرس في كلية الطب جامعة بغداد
 :2015-2010 استاذ مساعد في كلية الطب جامعة بغداد-رئيس شعبة الجراحة البولية.
-2012 االن  :مقرروعضو المجلس العلمي العراقي للجراحة البولية.المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية.
: 2014 مقرر وعضو المجلس العلمي العربي في العراق للجراحة البولية.
 :2014 مسؤول المركز التدريبي لكلية الطب -جامعة بغداد للجراحة البولية.
 :2015 الترقية الى مرتبة استاذ في الجراحة البولية.
-2015 اآلن :أستاذ في كلية الطب -رئيس شعبة الجراحة البولية.
-2016 اآلن:أستشاري الجراحة البولية  -مدينة الطب.
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 -6النشاطات العلمية:
 عضو نقابة االطباء العراقيين منذ عام .1998
 عضو جمعية المسالك البولية منذ عام .2005
 االشتراك في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات في جراحة المسالك البولية.
 االشتراك في مؤتمر الجمعية االوربية في باريس .2012
 االشتراك في مؤتمر الجمعية االوربية في ستوكهولم 2014
 االشتراك في مؤتمر الجمعية االوربية في ميونخ 2016
 االشتراك في مؤتمرات كلية الطب ببحوث اصيلة.
 االشتراك في مؤتمرات مدينة الطب سنويا منذ  2009ولحد االن ببحوث اصيلة.
 االشتراك في مؤتمرالمجلس العراقي لالختصاصات الطبية ببحث اصيل 2013
 مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه لطلبة المجلس العراقي والعربي وكلية الطب.
 االشتراك في مؤتمر كلية الطب جامعة بابل ببحث اصيل في .2015-2-10
 االشتراك في مؤتمر كلية الطب الجامعة المستنصرية .2015-4-17
 االشتراك في مؤتمر الجمعية العربية للجراحة البولية ببحث اصيل .2015-11-4
 االشتراك في االمتحان النهائي للبورد العربي كممتحن .2015/6/3-2
 االشتراك في االمتحان النهائي للبورد العراقي كممتحن .2015-10-4
 االشتراك في االمتحان النهائي للبورد العراقي كممتحن 2016-3-19

 -7االمتحانات الخارجية:
 ناجح في االمتحان التقييمي للبورد االوربي للجراحة البولية (التسلسل الخامس من اصل
 )699مشارك من مختلف انحاء العالم.
 ناجح في االمتحان النهائي للبورد األوروبي في أثينا.2007 ،
 ناجح في االمتحان النهائي للبورد العربي ,اربد ,االردن . 2012

 -8البحوث المنجزة:












-1دراسة حول تحليل حصى الحالب بواسطة االشعة تحت الحمراء .2005
-2عالج الخصية الهاجرة البطنية بالناضور البطني.
-3مقارنة بين طريقتي فاولر ستيفن لعالج الخصية البطنية العالية.
-4عالج اكياس الكلى العارضة بالناضور البطني.
-5استئصال دوالي الخصيتين بالناضور.
-6العالقة بين دوالي الخصية و دليل الكتلة الجسمية.
-7العالقة بين  PSAودليل الكتلة الجسمية.
-8عالج حصى الحالب بالليزر.
 -9التداخل الجراحي لرفع ورم الكلية لدى االطفال :هل اعطاء كورس من العالج الكيمياوي
قبل العملية يسهل من عملية رفع الورم؟
-10العالقة بين  P53و ورم الكلية.
-11حالة متميزة :عملية رفع ورم الكليتين مع الحفاظ على الكليتين لمريض يعاني من ورم
ولمز في الكليتين كالهما.
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-12هل باالمكان التقليل من نسبة عمليات رفع الخصية للمرضى المصابين بالتواء الخصية؟
-13مقارنة بين طريقتين لعالج صمام االحليل االنسدادي عند االطفال.
 - 14تحديد فعالية ومدى تحمل عقار السولفناسين  5ملغ في عالج اعراض المجاري
البولية السفلى لمرضى تضخم البروستاتا الحميد.
 -15مقياس حصى الكلية  :لدراسة فعالية انجاز عالج حصى الكلية والحالب بالناظور
الليزري.
 -16دراسة مقارنة بين اعطاء جرعة واحدة وست جرع بالعالج الكيمياوي داخل المثانة
لمرضى سرطان المثانة بعد استئصال الورم ناظوريا.

 -9التشكرات:
 شكر وتقدير من االستاذ الدكتور سامي عبد المهدي المظفر وزير التعليم العالي والبحث
العلمي عدد  11056في  2006/5/22تثمينا للنتائج المتميزة في امتحان البورد االوربي.
 كتاب شكر من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد رئيس جامعة بغداد بمناسبة
حصول الكلية على مرتبة متقدمة في ضمان الجودة والملف االكاديمي.
 العديد من كتب الشكر والتقدير من دائرة مدينة الطب.
 كتاب شكرمن السيد عميد كلية الطب بمناسبة المشاركة في مؤتمر كلية الطب. 2013
 كتاب شكر من السيد عميد الكلية :العدد 3618في  2013-7-17بمناسبة نجاح االمتحانات
النهائية في الكلية.
 العديد من كتب الشكر من وزارة الصحة وكما يلي:
-1 كتاب شكر من وزارة الصحة العدد  725التاريخ  2014-2-27بسبب انجاح مؤتمر
الكفائات الطبية العراقية.
-2 كتاب شكر من وزارة الصحة العدد 2712التاريخ 2013-3-4نظرا للجهود المبذولة في
المساهمة باعطاء المشورة العلمية لتطوير الخدمة الصحية والطبية في العراق.
 -3 كتاب شكر من وزارة الصحة العدد  8091في  2012-7-11للجهود المبذولة في
المساهمة في انجاح القمة العربية والعمل في مستشفى ابن سينا للفترة من .2011-3-25-22
 -4 كتاب شكر من وزارة الصحة العدد 253في  2012-1-8بسبب انجاح الجلسات العلمية
والمشاركة في مؤتمر مدينة الطب.
 كتاب شكر من وزارة الصحة بسبب نجاح االمتحان النهائي للبورد العربي في بغداد -6-2
2015م.
 العديد من كتب الشكر من عميد الكلية.
 كتاب شكر من السيد وزير التعليم العالي بمناسبة حصول الكلية على المرتبة االولى لضمان
الجودة 2014:
 كتاب شكر من وزيرة الصحة بمناسبة تحقق نسبة نجاح  %100في االمتحان النهائي للبورد
العربي2015.
 كتاب شكر من صحة اربيل  -اقليم كردستان لمناسبة االسهام في انجاح مؤتمر الجراحة
البولية االول2016 .
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:الجهود التدريسية-ب
األستاذ الدكتورسعد داخل فرحان
. البورد العراقي والعربي واالوربي في الجراحة البولية:الشهادة
 استاذ: الدرجة العلمية
.شعبة الجراحة البولية:  فرع الجراحة:الفرع
مسؤول شعبة الجراحة البولية في فرع الجراحة
.مقرر وعضو المجلس العلمي في المجلس العلمي العراقي للجراحة البولية
.مقرر وعضو المجلس العلمي في المجلس العلمي العربي للجراحة البولية
-:الجهود التدريسية مع طلبة المرحلة السادسة
 االشراف على تدريب الطلبة في كورس الجراحة البولية ولمدة ثالثة اسابيع وبشكل دوري-1
:وكما مبين ادناه
Day One: 8-9 AM : Discussion about urology curriculum.: UTI
Day TWO: 8-9 AM: Evaluation and management of renal pain.
Time
Group
Activity

Site

8;15-9

Floor 3

A&B

Renal pain evaluation &MX

Day Three: 8-12 AM: Hematuria As a sign of Urological tumors :
Objective:
 To know about the hematuria as a symptom of bladder cancer
 To know the causes and evaluation of patient with hematuria.
 To know the evaluation of patient with bladder cancer.
 To know the indications, procedure and complications of folys
catheterization
.
Program:
Time
8;15
8;30
9;15

Group
A&B
A&B
A&B

10;30

A&B

11;15

A&B

Activity
Definition of hematuria
Bladder cancer :Staging &RX
Renal ,Renal pelvis& Ureteral
tumors
Case study; History, physical
examination.
Foleys catheter
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Site
3d
3d
3d floor
3d floor
Urology
poly
clinic

N.B

Day Four: 8-9 AM: LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS
(LUTS).

Time Group
8;15 A&B

Activity
Definition &
classification of LUTS

Day Five: Program:
Time
Group
Activity
8;15
A&B
Meeting: General discussion
8;45A
Theatre
12

Site
3d

N.B

Site
3d floor
4th

N.B

Day Six: Scrotal Disorders:
Time
Group
Activity
8;15A&B
Definition & classification of
9AM
scrotal swelling

Site
3d

N.B

Day seven: Renal Mass evaluation
Time
Group Activity
8;15-9
A&B
Definition & classification of
AM
Renal Masses

Site
3d

N.B

Site
3ed
Floor
4th

N.B

Program: Day Eight :
Time
Group Activity
8;15AM
A&B Meeting: General Discussion.
8;4512AM

B

Theatre

Urology Slides : 3d floor : Glass room : Day NINE: 8-12 AM
Objective:
 With uro slides we can know more about other different urological
conditions, and we discuss the clinical scenario of each condition.

6

Day Ten: Pediatric Urology
Time
8;15

Group
A&B

Activity
Most common Urological
pediatric DISO.

Day 11: Urological emergency
Time
Group
Activity
8;15
A&B
Urological trauma
Day twelve: Evaluation of infertile male:
Time
Group
Activity
8;15
A&B
Definition& Causes of male
infertility

Day 13: Seminar Discussion Group A: TOPICS
1-Stone Disease.
2-Uro Oncology.
3-Pediatric urology.
Day : 14: OSCE Exam
Station 1: Uro slides Station.
Station 2: History Station.
Station 3: Physical examination Station.
Station 4: Management Station.
Uro slides
10
History.
10
Physical examination
10
Management
10
Log book
10
Seminar presentation
10
TOPICS :Day 15: Seminar Discussion Group B
4- UTI
5- Prostate Disease.
6-Infertility

7

Site
3d

N.B

Site
3d

N.B

Site
3d

N.B

-2الجهود التدريسية مع طلبة المرحلة الرابعة
جدول محاظرات الجراحه البولية2014 :
اسم المحاظر
التاريخ
المالحظات

اسم المحاظرة

تسلسل

د سعد

Renal tumors

1

دسعد

Bladder outlet
obstruction

2

دسعد

Benign prostate
hyperplasia
CA Prostate

3
4

د سعد

Scrotal Disorders.

5

د سعد

Testicular tumors

6

د سعد

Stone Disease
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-3اللجان في فرع الجراحة والكلية:
-1لجنة وضع االسئلة للمرحلة السادسة.
-2لجنة االستالل سابقا.
-3لجنة ضمان الجودة .
-4عضو ارتباط فرع الجراحة مع الكلية.
-5اللجنة العلمية لمؤتمر كلية الطب  -جامعة بغداد.
-6مسؤول سعي المرحلة السادسة.
 -7عضو لجنة الدورات في التعليم الطبي المستمر.

-4الجهود التدريسية مع طلبة الدراسات العليا:
o
o
o
o

مقرر وعضو المجلس العلمي وممثل كلية الطب في المجلس العلمي العراقي للجراحة
البولية.
مقرر وعضو المجلس العلمي في المجلس العلمي العربي للجراحة البولية.
ممثل العراق في امتحانات المجلس العربي للجراحة البولية .
تدريب واشراف على طلبة المجلس العراقي والعربي
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:االشراف على بحوث طلبة المجلس العراقي والعربي كما مبين ادناه-ا
عنوان البحث

المرحلة والبورد

اسم الطالب

Efficacy of partial nephrectomy الخامسة بورد عراقي
for Renal cell carcinoma

زبير محمد اغا

The efficacy of single dose of الخامسة بورد عربي
mitamycine after TURBTfor
management of non muscle
invasive bladder cancer

زيدان خلف

The effect of Hounsfield unite الرابعة بورد عراقي
of CT on success of laser
lithotripsy for ureteric stones

اياد عزيز عبد هللا

Safety and efficacy of الرابع بورد عراقي
laparoscopic surgery in urology

علي مظهر مزهر

Do antibiotic prophylaxis are الثالث بورد عراقي
needed before endourological
procedure?

مصطفى محسن حمودي

PCNL for staghorn calculi الثالث بورد عربي
,Single centre experience.

عباس محمد

الخميس

االربعاء

:  النشاط االسبوعي مع طلبة الدراسات العليا- ب
الثالثاء
االثنين
االحد

عمليات

محاضرة
علمية

Ground
Round
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عمليات

االستشارية البولية

ج -النتاج العلمي
االستاذ الدكتور سعد داخل فرحان
 -1ألشهادات:
 شهادة البورد العراقي ( زميل الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية ) في جراحة
المسالك البولية والتناسلية ( )F.I.C.M.S. Urologyفي .2005/10/1
 شهادة البورد األوروبي للجراحة البولية (زميل البورد األوروبي للجراحة
البولية) ( )F.E.B.U.في .2007
 شهادة البورد العربي للجراحة البولية في .2013

 -2البحوث المنجزة:













-1دراسة حول تحليل حصى الحالب بواسطة االشعة تحت الحمراء للمرضى
العراقيين.
-2عالج الخصية الهاجرة البطنية بالناضور البطني.
-3مقارنة بين طريقتي فاولر ستيفن بمرحلة واحدة او مرحلتين لعالج الخصية
البطنية العالية بالناظور البطني.
-4عالج اكياس الكلى العارضة بالناضور البطني بدال من التداخل الجراحي.
-5معالجة دوالي الخصيتين للمرضى المصابين بعقم الرجال باستخدام ناضور
البطن بدال من التداخل الجراحي .
-6العالقة بين دوالي الخصية و دليل الكتلة الجسمية.
-7تاثير دليل الكتلة الجسمية وقطرالخصر على عامل دليل ورم البروستات
للمرضى المصابين بتضخم البروستات الحميد.
-8تكسير حصى الحالب ناضوريا :مقارنة بين استخدام الليزر واستخدام النيماتك
بروب لتكسير حصى الحالب داخليا.
 -9التداخل الجراحي لرفع ورم الكلية لدى االطفال :هل اعطاء كورس من
العالج الكيمياوي قبل العملية يسهل من عملية رفع الورم بامان؟
-10سرطان الكلية :عامل  P53كدليل على التطور البايولوجي والسريري
لمرضى سرطان الكلية.
-11حالة متميزة :عملية رفع ورم الكليتين مع الحفاظ على الكليتين لمريض
يعاني من ورم ولمز في الكليتين كالهما.
:-12كيف يمكن تقليل زمن التداخل الجراحي السعاف الخصية في حالة التواء
الخصية :دور التوعية الصحية والطبية.
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 -13بحث حول صمام االحليل الخلفي عند االطفال  :مقارنة بين طرق العالجية
الجراحية المختلفة والنتائج المستقبلية لكل طريقة.
-14تاثير عقار السليفيناسين مضافا الى االلفا بلوكر لمرضى تضخم البروستات
الذين يعانون من االعراض البولية السفلى.
-15تاثير مؤشر الحصاة في تقييم نجاح تكسير الحصى بناضور الحالب
الليزري.
 -16دراسة مقارنة بين اعطاء جرعة واحدة وست جرع بالعالج الكيمياوي
داخل المثانة لمرضى سرطان المثانة بعد استئصال الورم ناظوريا.

 -3تفاصيل نشر البحوث المنشورة.
جهة االصدار
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العدد

المجلة
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المجلة العراقية
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modes of treatement in
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2- How to reduce time
delays in presentation
and treatment of
testicular torsion; the
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practitioners education.

Baghdad
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medicine

2015
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2

مجلة كلية الطب-
جامعة بغداد
Fac Med
Baghdad

11

اسم البحث

3- The effect of
solifenacine drug added
to the alpha blockers
adrenergic antagonists
in the treatement of
lower urinary tract
symptoms in male
patient with BPH.(The
iraqi experience).

4- Surgery For wilms
tumor, Does
Preoperative
Chemotherapy Ease the
Surgical Procedure for
Wilms Tumor?

5- Laparoscopic
Orchiopexy for High
Intra Abdominal
Undescended Testis ,
One Stage or Two
Stages Fowler-Stephens
Orchiopexy ; A
Comparative Study

6- Evaluation of
Holmium: YAG Laser
Versus Pneumatic
Lithotripsy for the Intra
Corporeal Lithotripsy of
the Ureteric Stones

7-The Effect of Body
Mass Index and Waist
Circumference on

-مجلة كلية الطب
جامعة بغداد
The Iraqi
post
graduate
Medical
journal
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2013
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للعلوم الطبية
Iraqi JMS

1

9

2011

كلية الطب –جامعة
النهرين

Prostate Specific
Antigen in Patients with
Benign Prostatic
12

Hyperplasia (BPH)

8-Laparoscopic
Varicocelectomy for
Bilateral Varicoceles in
Infertile Males .
9- P53 in renal cell
carcinoma: a biomarker
for disease progression
10- Case Report
Bilateral Nephrone
Sparing Surgery for
Patient with Bilateral
Wilms Tumor

11-The Relationship
between Varicocele and
Body Mass Index

12- Laparoscopic
Management of
Symptomatic Renal
Cysts

المجلة العراقية
لالختصاصات
الطبية
The Iraqi
post
graduate
Medical
journal
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Fac Med
Baghdad
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Fac Med
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2009

 جامعة-كلية الطب
بغداد

2

9

2010

المجلس العراقي
لالختصاصات
الطبية

3

8

2009

المجلس العراقي
لالختصاصات

13- Laparoscopic
Orchidopexy: Current
Surgical Opinion.

المجلة العراقية
لالختصاصات
الطبية
The Iraqi
post
graduate
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الطبية

:االشراف على بحوث طلبة المجلس العراقي والعربي وكما مبين ادناه-4
عنوان البحث

المرحلة والبورد

اسم الطالب

Efficacy of partial nephrectomy الخامسة بورد عراقي
for Renal cell carcinoma

زبير محمد اغا

The efficacy of single dose of الخامسة بورد عربي
mitamycine after TURBTfor
management of non muscle
invasive bladder cancer

زيدان خلف

The effect of Hounsfield unite الرابعة بورد عراقي
of CT on success of laser
lithotripsy for ureteric stones

اياد عزيز عبد هللا

Safety and efficacy of الرابع بورد عراقي
laparoscopic surgery in urology
Do antibiotic prophylaxis are الثالث بورد عراقي
needed before endourological
procedure?
PCNL for staghorn calculi الثالث بورد عربي
,Single centre experience.

14

علي مظهر مزهر
مصطفى محسن حمودي

عباس محمد

Bladder preservation protocol
for management of bladder
cancer.

 البورد العراقي- الخامس

محمد غانم حسن

Effect of Simultaneous
Cystocele Repair On
Transobturator Tape outcome
female Patients With pure In
Stress Urinary Incontinence

 البورد العراقي- الخامس

امنة عادل عبد الجبار

: المؤتمرات والندوات العلمية-5

1-MEDICAL CITY CONFERENCE: 2008-2016
مؤتمر مدينة الطب
Participitatnt : 4
ATTENDANT:2
Scientific council:1
2-College of medicine conference: 2010-2016
مؤتمر كلية الطب جامعة بغداد
Participitatnt : 2
ATTENDANT:2
Scientific council:1
3-Iraqi council of medical specialization Conference :2012-2016
مؤتمر المجلس العراقي لالختصاصات الطبية
Participitatnt : 1
ATTENDANT:2
4-EAU ;European association of urology conference: 2012-20142016:France,Sweedan,Jermany:
مؤتمر الجمعية االوربية للجراحة البولية
ATTENDANT:3
Training Courses:5
15

5- ARAB Association of urology & Jordan association of urology
2015,JORDAN:
مؤتمر الجمعية العربية واالردنية للجراحة البولية
Participitatnt : 1
6-HOPE conference:Turky: 2015
المؤتمر العلمي في تركيا
ATTENDANT:1
7-Babylon college of medicine conference:
مؤتمر كلية الطب جامعة بابل
Participitatnt : 1

8-Al mustansyria college of medicine conference:
مؤتمر كلية الطب الجامعة المستنصرية
Scientific committee 1
9-Iraqi association of urology conference: 2013-2016
مؤتمر الجمعية العراقية للجراحة البولية
Participitatnt : 2
Scientific council:1
10- Kurdistan association of urology conference: 2013-2016
Participitatnt : 1
Scientific council:1
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assistant professor of Urology, Chief of the department of Urology
in the surgical speciality hospital, Baghdad, Iraq
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3- Professor Sabah AL-Kadhi(F.R.C.S) ) consultant urologist
department of urology , Surgical Specialitieas Hospital ,medical
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4- Professor Ziad Tariq Alnaib: Facharzt, PhD, consultant urologist
department of urology , Surgical Specialitieas Hospital ,medical
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