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المؤهالت العلمية ( الشهادات ) :
 ،زمالة المجلس العربي لالختصاصات الطبية (البورد العربي) ،
C.A.B.S
اختصاص الجراحة العامة (درجة الدكتوراه)  ،شباط  2000م ،
الرقم االمتحاني 1529
 ، F.I.C.M.Sزمالة الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية (البورد العراقي) ،
اختصاص الجراحة العامة (درجة الدكتوراه)  ،حزيران  1999م
 ،شهادة الدبلوم العالي في الجراحة العامة  ،جامعة الكوفة ،
H.D.S
تشرين االول  1998م
 ، H.D.L.Mدبلوم عالي جراحة الليزر  ،معهد الليزر العراقي  ،جامعة بغداد ،
تموز  2005م
 ،دبلوم الجراحة المنظارية  ،الجمعية العالمية للجراحة المنظارية  ،الهند
D.MAS
تشرين الثاتي  2007م
 ، M.B.Ch.Bخريج كلية الطب  ،الجامعة المستنصرية للعام الدراسي  1992 – 1991م
خريج الدراسة االعدادية للعام الدراسي  1986 – 1985م  ،كلية بغداد النموذجية للبنين
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دورة جراحة الطوارئ  ، ATLSكلية الجراحين االمريكية  ،مركز حمد الدولي للتدريب  ،قطر – الدوحة  ،تشرين االول
 2004م  3( .أيام)
دورة طب الطوارئ وانعاش القلب  ، ACLSالمجلس البريطاني واالوربي  ،مركز حمد الدولي للتدريب  ،قطر – الدوحة ،
تشرين االول  2004م  3( .أيام)
دورة الحوادث والكوارث  ،مركز حمد الدولي للتدريب  ،قطر – الدوحة  ،تشرين االول  2004م  3( .أيام)
دورة الجراحة المنظارية  ،الجمعية العالمية للجراحة المنظارية  ،الهند  ،تشرين الثاني  2007م
دورة زرع الكلى والجراحة المنظارية  ،المملكة المتحدة  ،لندن – مستشفى سانت جورج  ،ايار 2008م
دورة تدريب المدربين  ،الكلية الملكية البريطانية  ،لندن  ،تموز  2008م
ادارة التغيير  ،المملكة المتحدة  ،لندن  ،ايار  2008م
دورة امتحان اوسكي  ،جامعة لندن  ،تموز  2008م
دورة طب الطوارئ الدولية  ،الجمعية الطبية الدولية  ،كانون اول  2008م
دورة زرع الكلى والجراحة المنظارية  ،اسطنبول -تركيا  ،مستشفى مديكانا  ،كانون ثاني  2010م
دورة االسعاف الطبي االولي  ،الجمعية البريطانية لالسعافات االولية  ،اذار 2010م
دورة التعليم الطبي  ،المجلس الثقافي البريطاني  ،جامعة نوتنكهام ،اربيل  2012م
دورة الجراحة المنظارية لعالج السمنة  ،االمارات العربية المتحدة  ،تشرين االول  2012م
دورة زرع الكبد  ، ،اسطنبول -تركيا  ،مستشفى ميمولاير  ،كانون اول  2012م
دورة تنظيم منهاج كلية طب جامعة بغداد بالتعاون مع جامعة شفيلد البريطانية ،اربيل ،نيسان  2014م ( 5أيام)
مناهج الكليات الطبية في العراق ،كلية طب جامعة بغداد وجامعة كارولينا الشمالية بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولبة ،ايار 2014م

الخبرات العلمية (الوظائف):
1

 .1استاذ مساعد جراحة عامة – كلية طب جامعة بغداد  ،ايار  2011ولحد االن
 .2استشاري جراحة عامة  ،دائرة مدينة الطب  ،مستشفى بغداد التعليمي  ،كانون اول  2012ولحد االن
 .3اختصاصى جراحة عامة  ،دائرة مدينة الطب  ،مستشفى بغداد التعليمي  ،اب  -2006كانون اول 2012
 .4مدرس جراحة عامة – كلية طب جامعة بغداد  ،ايلول  -2006ايار 2011
 .5مساعد مدير ومحاضر  ،مركز التعليم الطبي المستمر  ،دائرة مدينة الطب  ،ايار  2006ولحد االن
 .6جراح زرع الكلى  ،دائرة مدينة الطب  ،مركز زرع الكلى  ،ايلول  2003ولحد االن
 .7اختصاصي جراحة عامة  ،مستشفى النجف التعليمي  ،دائرة صحة النجف  ،آب  - 2002ايلول 2003
 .8اختصاصي جراحة عامة  ،مستشفى المناذرة العام  ،دائرة صحة النجف  ،حزيران  -2000آب 2002
 .9اختصاصي جراحة عامة  ،مستشفى الكندي التعليمي  ،اذار  -2000حزيران 2000
 .10تشرين االول  -1994كانون االول  1999م  ،مقيم اقدم جراحة عامة في مستشفيات دائرة مدينة الطب التعليمية-
بغداد :
 الجراحة العامة  3 ،سنوات .
 جراحة العظام والكسور  7 ،أشهر .
 الجراحة البولية والتناسلية  6 ،أشهر .
 جراحة الطوارئ  3 ،أشهر .
 الجراحة العصبية  ،التقويمية والتجميلية  ،الصدرية واالوعية الدموية  ،االطفال  2 ،شهر لكل منهم .
 جراحة الجهاز الهضمي والكبد  ،العناية المركزة  ،شهر واحد لكل منهم .
 .11تشرين االول  -1992تشرين االول  1994م  ،مقيم دوري في مستشفيات وزارة الصحة العراقية  ،بغداد :
 الطب الباطني  5أشهر .
 النسائية والتوليد  ،االطفال  4 ،أشهر لكل منهم .
 الجراحة العامة  ،العظام والكسور  3 ،أشهر لكل منهم .
 العيون  ،الجلدية  ،النفسية  ،االمراض الصدرية  ،االمراض االنتقالية  ،االشعاع والطب النووي  ،االنف واالذن
والحنجرة  ،شهر واحد لكل منهم .
 .12درجة االمتياز في البحث المقدم للهيئة العراقية لالختصاصات الطبية لنيل شهادة الزمالة في الجراحة العامة ( درجة الدكتوراه) .

الدورات التدريبية ( التعليم والتدريب الطبي المستمر) :
 . 1دورة امراض الكلى والكلية الصناعية  ،مركز التدريب والتطوير ،وزارة الصحة العراقية  ،اذار  2002م  3( .أيام)
 . 2الدورة التدريبية في التسجيل السرطاني ( منظمة الصحة العالمية )  ،مجلس السرطان العراقي  ،وزارة الصحة
العراقية  ،اذار  2002م  2( .يوم)
 . 3دورات الحاسوب  ،التدريب الهندسي  ،مركز التدريب والتطوير  ،دائرة التخطيط والتعليم الصحي  ،وزارة
الصحة العراقية :
 دورة الحاسوب المتقدمة  ، Microsoft Wordنيسان  2002م  7( .أيام) دورة الحاسوب للمبتدئين  ، Windowsايار  2002م  14( .يوم) دورة الحاسوب المتقدمة  ، Microsoft Power Pointحزيران  2002م  7( .أيام) دورة صيانة الحاسوب  ،تموز  2002م  7( .أيام) دورة الحاسوب المتقدمة  ، SPSSايلول  2008م  5( .أيام) . 4دورة االنعاش التنفسي  ،مركز التدريب والتطوير ،وزارة الصحة العراقية  ،ايلول  2002م  7( .أيام)
 . 5الدورة العلمية حول المستجدات الحديثة للتداخل القسطاري وجراحة القلب والصدر ،مستشفى ابن النفيس
التعليمي -بغداد ،كانون االول  2002م ( 3أيام)
 . 6دورة الحوادث والكوارث  ،مركز حمد الدولي للتدريب  ،قطر – الدوحة  ،تشرين االول  2004م  3( .أيام)
 . 7دورة طب الطوارئ وانعاش القلب  ، ACLSالمجلس البريطاني واالوربي  ،مركز حمد الدولي للتدريب  ،قطر – الدوحة ،
تشرين االول  2004م  3( .أيام)
 . 8دورة جراحة الطوارئ  ، ATLSكلية الجراحين االمريكية  ،مركز حمد الدولي للتدريب  ،قطر – الدوحة  ،تشرين االول
 2004م  3( .أيام)
 .9دورة طرائق التدريس  ،جامعة بغداد  ،تشرين االول  30( 2006يوم)
 .10دورة التعليم الطبي المستمر  ،وزارة الصحة العراقية  ،حزيران  8( 2007ايام)
 .11دورة التعليم الطبي المستمر  ،وزارة الصحة العراقية  ،حزيران  4( 2007ايام)
 .13دورة الجراحة المنظارية  ،الجمعية العالمية للجراحة المنظارية  ،الهند  ،تشرين الثاني  30( 2007يوم)
 .14دورة التعليم الطبي المستمر  ،وزارة الصحة العراقية  ،كانون ثاني  4( 2008ايام)
 .15دورة زرع الكلى والجراحة المنظارية  ،المملكة المتحدة  ،لندن – مستشفى سانت جورج ،ايار  6( 2008اسابيع)
 .16دورة تدريب المدربين  ،الكلية الملكية البريطانية  ،لندن  ،تموز  2( 2008يوم)
 .17ادارة التغيير  ،المملكة المتحدة  ،لندن  ،ايار 2008م ( 2اسابيع)
 .18دورة امتحان اوسكي  ،جامعة لندن  ،تموز  1( 2008يوم)
 .19د ورة طب الطوارئ الدولية  ،الجمعية الطبية الدولية  ،كانون اول  2008م ( 3أيام)
 .20دورة زرع الكلى والجراحة المنظارية  ،اسطنبول -تركيا  ،مستشفى مديكانا  ،كانون ثاني  2010م ( 15يوم)
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) يوم1(  م2010 اذار،  الجمعية البريطانية لالسعافات االولية،  دورة االسعاف الطبي االولي.21
)يوم1( 2011  بغداد اذار،، مدينة الطب، مستشفى الجراحات، قسم جراحة الصدر واالوعية الدموبة،  دورة جراحة االوعية الدموية.22
) يوم1( 2012  ايار، كلية طب جامعة بغداد، وحدة التعليم الطبي المستمر، دورة تقييم الطلبة.23
) يوم2(  م2012  تشرين االول،  االمارات العربية المتحدة،  دورة الجراحة المنظارية لعالج السمنة.24
) يوم2(  م2012  تشرين االول،  جامعة نوتنكهام،  المجلس الثقافي البريطاني،  دورة التعليم الطبي.25
) ايام10(  م2012  كانون اول،  مستشفى ميمولاير،  تركيا- اسطنبول، ،  دورة زرع الكبد.26
) أيام3( .م2014  اذار، كلية طب بغداد، مركز التدريب والتطوير، دورة تنظيم منهاج كلية طب جامعة بغداد.27
) يوم2( .م2014  اذار، كلية طب بغداد، مركز التدريب والتطوير، ورشة عمل تقويم الطلبة.28
) أيام5(  م2014  نيسان، اربيل، دورة تنظيم منهاج كلية طب جامعة بغداد بالتعاون مع جامعة شفيلد البريطانية.29
م2014  ايار، كلية طب جامعة بغداد وجامعة كارولينا الشمالية بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولبة، مناهج الكليات الطبية في العراق.30
) يوم2(

: مناقشة البحوث

 لنيل درجة الدبلوم، جامعة بغداد، عضو اللجنة المسؤولة عن مناقشة البحوث المقدمة الى معهد الليزرللدراسات العليا
: تمت مناقشة البحوث االتية،العالي في استخدام الليزر في الطب
1. Chronic anal fissure treated by laser photocoagulation using 810nm diode laser, April 2006.
2. In vitro analysis of urinary and gall bladder stones fragmentation by 2940nm erbium: YAG laser,
April 2007.
3. Modified radical mastectomy using 810nm diode laser, February 2008.
4. Laser treatment of pilonidal sinuses using 810nm diode laser, February 2008.
5. Low level laser therapy using the diode laser 790-805 nanometer in enhancement of diabetic foot
Ulcer, March 2010. (dr. mohammed abass ali)
6. urinary tract stones fragmentation using (2100 nanometer) holmium: YAG laser (in vitro analysis),
march 2011. (dr. lutfi ghulam awazli)
 لنيل درجة، جامعة بغداد، كلية الطب، عضو اللجنة المسؤولة عن مناقشة البحوث المقدمة الى قسم االحياء المجهرية
: تمت مناقشة البحوث االتية، الماجستير في االحياء المجهرية
1. Helicobacter pylori IgG antibody in Iraqi uremic patients in association with human leukocyte
antigens class │and║, March 2011. (dr. sabah zyara kadhim)

 لنيل شهادة البورد، بغداد،  عضو اللجنة المسؤولة عن مناقشة البحوث المقدمة الى المجلس العربي لالختصاصات الطبية
: تمت مناقشة البحوث االتية،العربي في الجراحة العامة
1. conventional versus lateral internal sphinctorectomy treatment of anal fissure, April 2011.
(dr. samed kays mahmoud)
2. The role of diagnostic laparoscopy in management of adult female presenting with acute abdomen at
child bearing age, April 2011. (dr. bashar akram abed)
3. Primary repair or colostomy in large bowel trauma, June 2012. (dr. ali hussein obaid)
4. Mesh repair of incisional hernia, April 2013. (dr. mohammed sameer shahab)
5. Clinical and histopathological study of breast cancer at the breast center at the medical city, april
2013. (dr. muntaha taha niema)
6. evaluation of triple hormonal content (ER, PR, and HER2 new) of breast cancer specimens abstained
from Iraqi breast cancer patients using true-cut biopsy, July 2013. (dr. Mustafa hamdi jasim)
7. The incidence of biliary injury in laparoscopic cholecystectomy at al-Emamain Alkazimian medical
city. April 2015. (dr. Abbas Ali hasan)
 لنيل شهادة البورد، بغداد،  عضو اللجنة المسؤولة عن مناقشة البحوث المقدمة الى المجلس العربي لالختصاصات الطبية
: تمت مناقشة البحوث االتية،العربي في طب الطوارئ
1. review of 50 cases of blunt abdominal trauma in Baghdad teaching hospital. May 2015. (dr. Rua
Hazim Jejad Alhilaly)
 لنيل شهادة البورد، بغداد،  عضو اللجنة المسؤولة عن مناقشة البحوث المقدمة الى المجلس العراقي لالختصاصات الطبية
: تمت مناقشة البحوث االتية،العراقي في التخدير والعناية المركزة
1. Using neostigmine with lidocaine as additives in epidural anesthesia: does it affect the onset of
blockade, May 2013. (dr. zeena majid mnati)
2. Evaluation of postoperative analgesic efficacy of transverses abdominis plane block after cesarean
section july 2013. (dr. ibrahem ghalib ibrahem)
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عضو هيئة التحرير في المجالت االتية :
 .1مجلة مدينة الطب

عضو استشاري في المجالت االتية :
 .1المجلة العراقية لليزر ،معهد الليزر للدراسات العليا ،جامعة بغداد

عضو مراجع في المجالت االتية :
 .1مجلة الشرق االوسط لطب الطوارئ ،مؤسسة حمد الطبية ،دولة قطر
 .2المجلة الطبية السعودية ،المملكة العربية السعودية
 .3مجلة التقني ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،هيئة التعليم التقني ،بغداد
 .4المجلة الطبية العمانية ،سلطنة عمان

اللجان العلمية:

د .عمر سالم خطاب عمر

السيرة الذاتية

 .1عضو لجنة التعليم الطبي المستمر في وزارة الصحة العراقية
 .2عضو لجنة التعليم الطبي المستمر في كلية طب جامعة بغداد
 .3عصو لجنة تطوير المناهج ،كلية طب جامعة بغداد
 .4عضو لجنة االستالل ،فرع الجراحة ،كلية طب جامعة بغداد
 .5عضو اللجنة المركزية العليا لتقويم الشهادات من خارج العراق ،جامعة بغداد

المشاركات العلمية :
الجمعيات العلمية والمهنية :
 .1عضو نقابة االطباء العراقية  ،رفم التسجيل  19903في  1992 / 9 / 8م .
 .2عضو جمعية الجهاز الهضمي والكبد العراقية  1995 ،م .
 .3عضو جمعية اطباء وجراحي الكلى العراقية  2002 ،م .
 .4عضو جمعية الجراحين العراقية  2002 ،م .
 .5عضو جمعية السكري العراقية  2002 ،م .
 .6عضو المجمع العراقي لالختصاصات الطبية  2004 ،م .
 .7عضو الجمعية االمريكية لطب وجراحة الليزر ) 2004 ، (ASLMSم .
 .8عضو الرابطة العراقية لذوي المهن الطبية والصحية  2004 ،م .
 .9عضو الجمعية العربية لطب الحوادث والطوارئ ) 2004 ، (PASTEMم .
 .10عضو جمعية جراحي الكلى والمسالك البولية العراقية  2005 ،م .
 .11عضو الجمعية العربية المراض وزرع الكلى 2006 ،
 .12عضو الجمعية العراقية المراض وزرع الكلى 2006 ،
 .13عضو الجمعية العالمية للجراحة المنظارية 2007 ،
 .14عضو جمعية الشرق االوسط لزرع االعضاء 2009 ،
 .15عضو الجمعية االوربية لزرع االعضاء2013 ،
البحوث المنشورة :
1. Omar S Khattab, Samie B.Safar. Modified Sugiura Operation for Portal Hypertension and Bleeding
Esophageal Varices. Journal of the Faculty of Medicine Baghdad 2007; 49(2): 172-180.
2. Omar S Khattab. Starting the program of basic and advanced, cardiac and trauma life support,
will improve the emergency medical service in Iraq. The Middle East Journal of Emergency
Medicine 2007; 7(2): 67-70.
3. Omar S Khattab. Prevalence and risk factors for hepatitis C in haemodialysis patients in an Iraqi
renal transplant center. Saudi Journal Of kidney diseases and Transplantation 2008; 19(1):
110-115.
4. Omar S Khattab. Extracorporial Knots in Laparoscopic Surgery: which, when, and how. Journal of
the Faculty of Medicine Baghdad. 2008; 50(3): 346-357.
5. Omar S Khattab. Treatment of Oral Candidiasis by 805 nanometer Diode Laser in
Immunocompromised Patients. Qatar Medical Journal 2008; 17(2): 7-11.
6. Omar S Khattab, Salah M Tajer. Assessment of current situation of medical education in the
College of Medicine-University of Baghdad. Journal of the Faculty of Medicine Baghdad.
2008; 50(4): 451-455.
7. Omar S Khattab. How to decrease the prevalence of hepatitis C in Iraqi haemodialysis patients.
The Iraqi postgraduate medical journal. 2010; 9(1): 31-35.
8. Omar S Khattab. Outcome of laparoscopic cholecystectomy in acute and chronic cholecystitis.
Journal of the Faculty of Medicine Baghdad. 2010; 52(3): 262-265.
4

9.

Omar S Khattab. Early Surgical Complications after Allograft Kidney Transplantation: incidence
and Management. The Iraqi postgraduate medical journal. 2011: 10(3): 388-393
10. Omar S Khattab. Early and late Biliary Complications of Laparoscopic Cholecystectomy in Acute
Cholecystitis. 2011: 7(2): 131-136
11. Omar S Khattab. Cholecystitis. Helicobacter pylori IgG antibodies in Iraqi uremic patient. AJPS
12. Omar S Khattab. Gastro Esophageal Devascularization for Bleeding Esophageal Varices.
Sent to journal arab board.
: الحاالت الطبية المنشورة
1. Omar S. Khattab, Saja M. Al-Timimi. Hemodialysis Improves Echocardiographic Ejection
Fraction: case report. Iraqi postgraduate medical journal 2005; 4(4): 405-407.
2. Omar S. Khattab, Saja M. Al-Timimi. Massive Gastrointestinal Bleeding and Intestinal Perforation
in a Renal Transplant Recipient: a case report. Saudi Journal Of kidney diseases and
Transplantation 2006; 17(4): 568-571.
3. Omar S. Khattab, Salem K. Omar. Hydatid Disease of the Vermiform Appendix: case report.
The Middle East Journal of Emergency Medicine 2007; 7(1): 35-36.
4. Omar S. Khattab, Omar AT. Tuberculosis after renal transplantation: a case report.
Saudi Journal Of kidney diseases and Transplantation 2007; 18(3): 414-418.
5. Omar S. Khattab, Kais Al-Taee. Early Post transplantation Renal Allograft Perfusion Failure Due
to Intimal Dissection of the Renal Artery. Saudi Journal Of kidney diseases and Transplantation
2009; 20(1): 112-115.
: المحاضرات العلمية
nd
1. “Non Shunt operations for portal hypertension”. Presented in the 2 symposium on
gastrointestinal diseases, College of Medicine-University of Mosul, Mosul provinceIraq, March 1997.
2. “Modified Sugiura Operation for portal hypertension and bleeding esophageal
varices”. Presented in the 10thscientific congress, College of Medicine-University of
Baghdad, Nov.1997.
3. a. “Surgical management of Cushing ,s syndrome”.
b. “Management of portal hypertension - Recent advances”. Both presented in the
first symposia on gastrointestinal diseases held in Kirkuk province-Iraq, March 1998.
4. “Laser in general surgery”. Seminar presented in the Iraqi institute of laser-University
of Baghdad, may 2004.
5. “The value of ejection fraction in renal transplant”. Presented in the clinical anesthesia
meeting, medical city- teaching hospital, Baghdad-Iraq, June 2004.
6. “Advanced Trauma Life Support”. Presented in the introductory conference in emergency
medical and surgical management, held by the Iraqi League for Medical Professions.
medical city teaching hospital, Baghdad-Iraq, Jan. 2005.
7. “Treatment of oral candidiasis by 805 nanometer diode laser in immunocompromised
patients”. Thesis presented in the Iraqi institute of laser-University of Baghdad, July 2005.
8. “Treatment of oral candidiasis by 805 nanometer diode laser in immunocompromised
patients”. Presented in the 3rd Qatar international medical congress, Doha-Qatar, Nov. 2005.
9. “Initial assessment and management in trauma patients”. Presented in the Continuing Medical
Education program, medical city teaching hospital, Baghdad-Iraq, Jan. 2006.
10. “Advanced Trauma Life Support”. Presented in the postgraduate teaching center for Arab Board
and Iraqi Board of surgery, medical city teaching hospital, Baghdad-Iraq, Mar. 2007.
11. “Laser in Surgery”. Presented in the postgraduate teaching center for Arab Board
and Iraqi Board of surgery, medical city teaching hospital, Baghdad-Iraq, April. 2007.
12. “Organ Transplantation”. Presented in the postgraduate teaching center for Arab Board
and Iraqi Board of surgery, medical city teaching hospital, Baghdad-Iraq, April. 2007.
13. “Transplantation and the abnormal bladder”. Presented in the updates in kidney diseases and
transplantation symposium, Erbil province-Iraq, May 2007.
14. “Massive Gastrointestinal Bleeding and Intestinal Perforation in a Renal Transplant
5

Recipient”. Presented in the updates in kidney diseases and transplantation symposium,
Erbil province-Iraq, May 2007.
15. “Early Posttransplantation Renal Allograft Perfusion Failure Due to Intimal Dissection
of the Renal Artery”. Presented in the updates in kidney diseases and transplantation
symposium, Erbil province-Iraq, May 2007.
16. “AIDS and Surgery”. Presented in the Continuing Medical Education program, medical city
teaching hospital, Baghdad-Iraq, July 2007.
17. “Inflammatory carcinoma of the breast”. Presented in the surgical meeting, medical city
teaching hospital, Baghdad-Iraq, march 2008.
18. “Hydatid Disease of the Vermiform Appendix”. Presented in the surgical meeting, medical city
teaching hospital, Baghdad-Iraq, march 2008.
19. "laparoscopic nephrectomy to decrease donor complaint". Wyboston Lakes, Bedfordshire,
England, June 2008.
20. "primary lumbar hernia ". Presented in the General surgical meeting, medical city- teaching
hospital, Baghdad-Iraq, April 2009.
21. "monomorphic adenoma of the paroted ". Presented in the General surgical meeting, medical
city- teaching hospital, Baghdad-Iraq, April 2009.
22. "Giant sialolithe of the submandibular salivary gland". Presented in the General surgical
meeting, medical city- teaching hospital, Baghdad-Iraq, April 2009.
23. "laparoscopic ventral hernia repair". Presented in the General surgical meeting, medical cityteaching hospital, Baghdad-Iraq, may 2009.
24. "Malignant pheochromocytoma". Presented in the General surgical meeting, medical cityteaching hospital, Baghdad-Iraq, Nov. 2009.
25. " pheochromocytoma in children". Presented in the General surgical meeting, medical cityteaching hospital, Baghdad-Iraq, Dec. 2009.
26. "Single Port Access Surgery (SPA)". Presented in the 14th scientific conference, college of
medicine, Baghdad University, April 2010.
27. " boari flap". Presented in the General surgical meeting, medical city- teaching hospital, BaghdadIraq, May 2010.
38. " Cushing’s Syndrome”. Presented in the General surgical meeting, medical city- teaching hospital,
Baghdad-Iraq, November. 2010.
39. " total parotedectomy”. Presented in the General surgical meeting, medical city- teaching hospital,
Baghdad-Iraq, December. 2010.
40. " total parotedectomy, monomorphic adenoma”. Presented in the General surgical meeting,
medical city- teaching hospital, Baghdad-Iraq, Jan. 2011.
41. " small bowel adenocarcinoma”. Presented in the General surgical meeting, medical
city- teaching hospital, Baghdad-Iraq, April 2011.
42. " papillary carcinoma of the thyroid, total thyriodectomy + block dissection of the neck”.
Presented in the General surgical meeting, medical city- teaching hospital, Baghdad-Iraq, may
2011.
43. " management of pancreatic injury”. Presented in the General surgical meeting, medical cityteaching hospital, Baghdad-Iraq, September 2011.
44. " intrathorasic goitre”. Presented in the General surgical meeting, medical city teaching
hospital, Baghdad-Iraq, Nov. 2011.
45. " Ca stomach – total gastrectomy”. Presented in the General surgical meeting, medical city
teaching hospital, Baghdad-Iraq, Dec. 2011.
46. " Ethical problems in kidney transplantation in Iraq, how to solve it”. Presented in the
symposium of ethical problems in organ transplantation in Iraq, medical city teaching hospital,
Baghdad-Iraq, Mar. 2013.

.  م1997  تشرين الثاني،  جامعة بغداد- كلية الطب،المؤتمر العلمي العاشر
.  م1999  تشرين الثاني،  بغداد- دائرة مدينة الطب، الندوة االولى لزرع الكلى
.  م1999  بغداد، مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد االول

:المؤتمرات العلمية
.1
.2
.3
6

د .عمر سالم خطاب عمر

السيرة الذاتية

 .4مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد الثاني  ،بغداد  2000م .
 .5المؤتمر العلمي السادس لمركز ابن البيطار لجراحة القلب -بغداد  ،تموز  2000م .
 .6المؤتمر القطري االول للجراحة  ،كلية الطب -الجامعة المستنصرية  ،بغداد  ،تشرين الثاني  2000م .
 .7المؤتمر القطري االول للطب الباطني والمؤتمر العلمي الثاني عشر  ،كلية الطب -جامعة بغداد  ،تشرين الثاني 2000م
 .8المؤتمر الطبي العراقي السادس والثالثون  ،نقابة اطباء العراق  ،شباط  2001م .
 .9مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد الثالث  ،بغداد  2001م .
 .10المؤتمر العلمي الثاني للمركز العراقي المراض القلب  ،نيسان  2001م .
 .11المؤتمر العلمي الثاني لجمعية الجراحين العراقية  ،تشرين االول  2001م .
 .12المؤتمر الطبي العراقي السابع والثالثين  ،نقابة اطباء العراق  ،شباط  2002م .
 .13مؤتمر السكري الثالث  ،جمعية السكري العراقية  ،شباط  2002م .
 .14المؤتمر العلمي االول لجمعية اطباء وجراحي الكلى العراقية  ،اذار  2002م .
 .15مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد الرابع  ،اذار  2002م .
 .16المؤتمر العلمي الثالث للجمعية الطبية العراقية للعلوم العصبية  ،اذار  2002م .
 .17المؤتمر العلمي الحادي عشر لجمعية االشعة العراقية  ،ايار 2002م .
 .18المؤتمر القطري الثاني للجراحة  ،كلية الطب -الجامعة المستنصرية  ،بغداد  ،كانون االول  2002م .
 .19المؤتمر العلمي الثالث للنسائية والتوليد  ،شباط  2003م .
 .20المؤتمر العلمي الثالث عشر  ،كلية الطب -جامعة بغداد  ،شباط  2003م .
 .21ندوة سرطان الثدي  ،كلية الطب -جامعة بغداد  +المجمع العراقي لالختصاصات الطبية  ،كانون االول  2003م .
 .22المؤتمر العلمي للجمعية الطبية العراقية والمجمع العراقي لالختصاصات الطبية  ،شباط  2004م .
 .23المؤتمر الوطني حول الوضع الصحي في العراق واالستراتيجيات المستقبلية -وزارة الصحة العراقية  ،آب  2004م .
 .24مؤتمر قطر الدولي الطبي الثالث  ،الدوحة -قطر  ،تشرين الثاني  2005م .
 .25الندوة العلمية للديلزة الصفاقية ،مدينة الطب ،بغداد ،شباط  2006م.
 .26الندوة العلمية لتنظير الجهاز الهضمي ،مركز الجهاز الهضمي والكبد ،مدينة الطب ،بغداد ،اذار  2006م.
 .27الندوة العلمية لمستجدات امراض وزع الكلى ،اربيل ،ايار 2007م .
 .28الندوة الدولية للتعليم الطبي المستمر ،وزارة الصحة العراقية ،كانون الثاني 2008م.
 .29المؤتمر االول للصيدلة السريرية ،مدينة الطب ،نيسان 2008م.
 .30المؤتمر الدولي الرابع لزرع االعضاء ،المستشفى الملكي البريطاني ،لندن ،ايار 2008م.
 .31المؤتمر العلمي لكلية طب بغداد ومديتة الطب ،تشرين االول 2008م.
 .32الندوة العلمية لتطبيقات الليزر في الطب ،معهد الليزر جامعة بغداد ،تشرين الثاني 2008م.
 .33الندوة العلمية لجمعية القلب والصدر العراقية ،مدينة الطب ،ايار 2009م.
 .34المؤتمر الحادي عشر للجمعية االسيوية لزرع االعضاء ،لبنان تشرين االول 2009م.
 .35المؤتمر العلمي لكلية طب بغداد ومديتة الطب ،تشرين الثاني 2009م.
 .36المؤتمر الدولي للبحوث ،وزارة الصحة العراقية ،كانون االول 2009م.
 .37المؤتمر العلمي اللتهاب االمعاء المزمن ،مستشفى جراح باشا ،جامعة اسطنبول ،تركيا ،كانون الثاني 2010م.
 .38المؤتمر الرابع للجمعية الطبية العراقية ،اذار 2010م.
 .39المؤتمر الرابع عشر ،كلية الطب ،جامعة بغداد ،نيسان 2010م.
 .40المؤتمر الثالث للصيدلية السريرية ،مدينة الطب ،نيسان 2010م.
 .41مؤتمر مدينةالطب ،تشرين الثاني 2010م.
 .42المؤتمر التاسع لجمعية امراض وزرع الكلى االردنية ،والرابع للجمعية االسيوية والجمعية العالمية المراض وزرع
الكلى ،االردن ،شباط 2011م.
 .43الندوة العلمية الثانية للمركز الوطني للكشف المبكر للسرطان ،مدينة الطب ،شباط 2011م.
 .44الندوة العلمية الخامسة ،جمعية الكلى العراقية ،اربيل ،ايلول 2011م.
 .45المؤتمر الدولي الثامن والعشرون المراض وزرع الكلى ،جمعية الكلى التركية ،تشرين االول 2011م.
 .46مؤتمر مدينةالطب ،كانون االول 2011م.
 .47مؤتمر الصحة العربي ،االمارات العربية المتحدة ،كانون الثاني 2012م.
 .48المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للجمعية العالمية لزرع االعضاء ،برلين -المانيا ،حزيران 2012م.
 .49المؤتمر الدولي التاسع والعشرون المراض وزرع الكلى ،جمعية الكلى التركية ،تشرين االثاني 2012م.
 .50مؤتمر كلية طب بغداد ومدينة الطب ،تشرين االثاني 2012م.
 .51المؤتمر الثالث عشر لجمعية الشرق االوسط لزرع االعضاء ،االمارات العربية المتحدة ،كانون االول 2012م.
 .52الندوة العلمية لزرع الكلى ،باكو-اذربيجان ،شباط 2013م.
 .53المؤتمر السادس لجمعية الجهاز الهضمي والكبد العراقية2013 ،م.
 .54المؤتمر العلمي الخمسين للجمعية االوربية لزرع االعضاء ،ايار 2013م.
 .55المؤتمر العلمي االول للمجلس العربي للجراحة العامة ،العراق ،تموز 2013م.
 .56المؤتمر السابع للجمعية العراقية المراض وزرع الكلى ،دبي تشرين االول  2013م.
 .57مؤتمر مدينةالطب ،بغداد ،كانون االول 2013م.
 .58المؤتمر الثاني عشر لجمعية امراض وزرع الكلى االردنية ،االردن ،اذار 2014م.
 .59المؤتمر السادس للمجلس العراقي لالختصاصات الطبية ،اذار 2014م.

7

التكريم والجوائز :
 .1شكر وتقدير  ،مستشفى الرشاد لالمراض النفسية والعصبية -بغداد  2025 ،في 1992 / 12 / 31
 .2شكر وتقدير  ،مستشفى العلوية التعليمي المراض النسائية والتوليد -بغداد  1619 ،في 1993 / 4 / 19
 .3شكر وتقدير  ،مستشفى الكندي التعليمي -بغداد  ،قسم الجراحة العامة  6797 ،في 1993 / 7 / 5
 .4شكر وتقدير  ،مستشفى الكندي التعليمي -بغداد  ،قسم الطب الباطني  1703 ،في 1994 / 7 / 3
 .5شكر وتقدير  ،مستشفى الكندي التعليمي -بغداد  ،المدير العام  2683 ،في 1994 / 8 / 18
 .6شكر وتقدير  ،الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية  1596 ،في 1998 / 6 / 25
 .7شكر وتقدير ،مركز زرع الكلى ،مستشفى الجراحات التخصصية ،دائرة مدينة الطب 2953 ،في 2005 / 3 / 23
 .8شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 2331 ،في 2006/2/27
 .9شكر وتقدير ،مجلس الوزراء  3096في 2006/5/9
 .10شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 8048 ،في 2006/7/4
 .11شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 8566 ،في 2006/7/13
 .12شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 11031 ،في 2006/8/30
 .13شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب17320 ،في 2006/12/10
 .14شكر وتقدير ،جامعة بغداد 3001 ،في 2006/12/21
 .15شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 1682 ،في 2007/2/20
 .16شكر وتقدير ،وزارة الصحة 10094 ،في 2007/3/8
 .17شكر وتقدير ،وزارة الصحة 19593 ،في 2007/5/2
 .18شكر وتقدير ،وزارة الصحة 25410 ،في 2007/6/7
 .19شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 9697 ،في 2007/7/19
 .20شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 4713 ،في 2007/7/22
 .21شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 11747 ،في 2007/8/3
 .22شكر وتقدير ،وزارة الصحة  42281 ،في 2007/9/25
 .23شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 13535 ،في 2007/10/4
 .24شكر وتقدير ،عمادة كلية الطب 1275 ،في 2008/4/13
 .25شكر وتقدير ،المجلس العراقي لالختصاصات الطبية 72284 ،في 2008/8/4
 .26شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 20432 ،في 2008/11/10
 .27شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 1711 ،في 2009/1/26
 .28شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 1245 ،في 2009/5/17
 .29شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 15264 ،في 2009/6/15
 .30شكر وتقدير ،دائرة مجلس محافظة بغداد 24156 ،في 2009/12/16
 .31شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 30849 ،في 2009/12/17
 .32شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 3731 ،في 2010/2/9
 .33شكر وتقدير ،وزارة الصحة 11664 ،في 2010/2/18
 .34شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 6715 ،في 2010/2/25
 .35شكر وتقدير ،المجلس العربي لالختصاصات الطبية  158 ،في 2011/6/9
 .36شكر وتقدير ،عمادة كلية الطب  1710 ،في 2012/3/15
 .37شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 36877 ،في 2012/11/13
 .38شكر وتقدير ،عمادة كلية الطب 6064 ،في 2012/12/29
 .39شكر وتقدير ،عمادة كلية الطب 3618 ،في 2013/7/7
 .40شكر وتقدير ،وزارة التعليم العالي 38367 ،في 2013/12/26
 .41شكر وتقدير ،دائرة مدينة الطب 817 ،في 2014/8/27
 .42شكروتقدير  ،وزير التعليم العالي 21589 ،في 2016/9/5

8

