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  جامعة المثنى  - في كلية الطبجراحة العظام والكسور استاذ  /مكان العمل الحالي 

 المؤهالت العلمية

 23/21/1923في  3632بموجب االمر الجامعي المرقم  12/2/1921مساعد في حاصل على لقب استاذ  .2

 21/5/1922حاصل على لقب استشاري في جراحة العظام والكسور في  .1

 1991حاصل على شهادة البورد ) الدكتوراه ( في جراحة العظام والكسور عام  .3

  2639حاصل على شهادة البكالوريوس طب وجراحة عامة / جامعة البصرة عام  .2

 الخبرات العملية

 (  1926لغاية عام  1922 رئيس فرع التشريح البشري في كلية الطب / جامعة المثنى ) من عام  .2

 اختصاص في جراحة العظام والكسور في مستشفى الحسين التعليمي السماوة  .1

اقدم كسور ( في الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية / مركز مستشفى الجراحات  طالب دراسات عليا ) مقيم .3

  1991 - 2669التخصصية في مدينة الطب للفترة بين 

 2662-2661طبيب مقيم اقدم كسور في مستشفى الحسين في كربالء للفترة  .2

  2661 - 2662مدير المركز الصحي في الهالل ) طبيب تدرج ( للفترة   .5

  26312662ش اإللزامية للفترة خدمة الجي .9

 2669-2665وكيل مدير المستشفى الرميثة العام للفترة  .1

  2639عضو نقابة األطباء العراقية عام   .3

 1991عضو جمعية جراحي العظام والكسور عام   .6

  1995 - 1993السماوة للفترة  /مدير شعبة الكسور في مستشفى الحسين التعليمي  .29

  1996مدير شعبة االستشاريات في مستشفى الحسين التعليمي / السماوة عام  .22

 الخبرات العلمية 

 1922في الموتمر العلمي االول لالورام لكلية طب المثنى المنعقد  .2

 . 1926المؤتمر العالمي االول ألمراض السرطان ومعالجتها المنعقد في جامعة الكوفة في نيسان  .1

 . 1926اذار   1شباط  لغاية  13عشر لكلية طب البصرة المنعقد للفترة من  المؤتمر العلمي السادس  .3

 .  1926المؤتمر العلمي االول لكلية االسنان في المثنى المنعقد في الثاني من اذار عام  .2

 . 11/2/1926ورشة عمل بعنوان ) دور السونار في تشخيص الحوادث ( المنعقدة في  .5

  1926 /23/2( المنعقدة في  ةالتعليم الطبي واالعتماديورشة عمل بعنوان )  .9

 1999مؤتمر جراحة العظام والكسور في مدينة الطب / بغداد عام  .1

  1992مؤتمر جراحة العظام والكسور في مستشفى الواسطي / بغداد  .3

  1999مؤتمر جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية / بغداد / عام   .6

 1999مؤتمر كلية الطب جامعة بغداد عام  .29

  1929المؤتمر العالمي األول لجراحة العظام والكسور في كلية طب البصرة عام  .22

 2662عام  ىر الطبي الخامس لدائرة صحة المثنالمؤتم .21

  1922السادس لدائرة صحة المثنى عام  يالمؤتمر الطب .23
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  1992ة الكوفة عام ملتقى جمعية جراحي العظام والكسور في كلية الطب جامع .22

  1992ملتقى جمعية جراحي العظام والكسور في كلية الطب / الجامعة المستنصرية عام  .25

  1999ورشة العمل لجراحة العظام والكسور في سويسرا عام  .29

 في مدينة الطب / بغداد  1999ورشة العمل لجراحة العظام والكسور الخاصة بالفريق األلماني عام  .21

 في مدينة الطب / بغداد 2666العظام والكسور الخاصة بالفريق المصري عام ورشة العمل لجراحة  .23

  1996ورشة العمل لجراحة العظام والكسور في مستشفى طراد األهلي في بيروت عام  .26

 التكريم والجوائز 

 ( في 2952شكر وتقدير من رئيس الجامعة المرقم  )23/1/1926  

 ( في 963شكر وتقدير من عميد كلية طب المثنى المرقم )21/9/1921  

 ( في 2395شكر وتقدير من مدير عام دائرة صحة المثنى المرقم )29/2/1926 

  1926شكر وتقدير من سرايا الخرساني في  

 . شكر وتقدير من مكتب كتائب حزب هللا العالقات السياسية فرع المثنى 

 لمجلس االعلى االسالمي العراقي في المثنى شكر وتقدير من مدير مكتب ا 

  23/2/1926في  3شكر وتقدير من نقابة المهن الصحية المرقم 

  2/1926/ 39في  239شكر وتقدير من جمعية الهالل االحمر العراقي المرقم 

 ( في 912شكر وتقدير من عمادة كلية طب المثني /جامعة المثنى المرقم )/9/1922  

 11/6/1922( في 2122كلية طب المثني /جامعة المثنى المرقم  شكر وتقدير من عمادة 

 ( 2232شكر وتقدير من عمادة كلية طب المثني /جامعة المثنى المرقم ) 1/29/1921في  

 ( 159شكر وتقدير من دائرة صحة المثنى بالكتاب المرقم ) 6/2/2662في  

  3/1/2669في  1329شكر وتقدير من دائرة صحة المثنى بالكتاب المرقم  

 29/1/1995في ( 169وتقدير من دائرة صحة المثنى بالكتاب المرقم  شكر  

 ( 291شكر وتقدير من دائرة صحة المثنى بالكتاب المرقم ) 39/9/1991في  

 ( 1915شكر وتقدير من دائرة صحة المثنى بالكتاب المرقم ) 11/6/1929في  

  5/22/1996في  2236شكر وتقدير من دائرة صحة المثنى بالكتاب المرقم  . 

 ( 63شكر وتقدير من دائرة صحة المثنى بالكتاب المرقم ) 3/2/1921في  

 ( 151شكر وتقدير من جمعية الهالل األحمر العراقية فرع المثنى بالكتاب المرقم ) 19/3/1999في  

  والمنعقد في كلية  39/6/1929-13ةللفترتثمين جهود حضور المؤتمر األول لجمعية جراحين العظام والكسور

 الطب جامعة البصرة . 

  39/29/1923شكر وتقدير من دائرة صحة المثنى لحضور المؤتمر الطبي السادس لدائرة صحة المثنى بتاريخ 

 البحوث المنشورة 

1. Incidence of skeletal Anomalies of newborns at Muthanna at government 2008  

2. comparison study between surgical and local steroid injection of de'Quervain  

disease.  

3. The role of the ultrasound in the diagnosis of the carpal tunnel syndrome .e o SI  

4. The outcome of Electro-Shock Wave in the treatment of the plantar fasciitis. 


