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جراحة المسالك البوليه في شعبة الجراحه البوليه في المستشفى   وطبيب استشاري

 العراق \الجمهوري التعليمي في الموصل
 

 الشهادات: 

 1990.بكالوريوس طب وجراحه عامه جامعه الموصل في العراق 1

زميل المجلس العراقي لالختصاصات \.بورد عراقي في جراحة المسالك البوليه2

 1998\ الطببيه فرع الجراحه البوليه

 
 الوضائف السابقه 

: مقييييييييييم دوري فيييييييييي مستشيييييييييفيات الموصيييييييييل   1990-1992

وفروعها,الجراحيييييييه وفروعها,االطفيييييييال    )الباطنييييييييه   التعليمييييييييه 
 والنسائيه والطوارئ(

 : الخدمه العسكريه  1992-1994

:طبييييييييب مميييييييارس فيييييييي القيييييييرى 1994ايلاااااااول-1994نيساااااااان

 واالرياف 
المستشيييييييفى مقييييييييم اقيييييييدم جراحيييييييه عاميييييييه فيييييييي  :1994-1995

الجمهيييييوري تيييييمن متطلبيييييات التيييييدريب للحصيييييول عليييييى زماليييييه 
 المجلس العراقي لالختصاصات الطبيه فرع الجراحه البوليه

مقييييييييم اقيييييييدم جراحيييييييه بولييييييييه فيييييييي المستشيييييييفى  :1995-1998

الجمهيييييوري تيييييمن متطلبيييييات التيييييدريب للحصيييييول عليييييى زماليييييه 
 المجلس العراقي لالختصاصات الطبيه فرع الجراحه البوليه

:طبيييييب اختصيييياا جراحيييية المسييييالك البوليييييه فييييي   1999-2000

 الديندائرة صحه صالح 
طبييييييب اختصييييياا جراحييييية المسيييييالك البولييييييه فيييييي  :2000-2001

 مستشفى السالم\دائرة صحه نينوى



:العمل في القطاع الخاا كاختصاا في المسالك البوليه في 2005- 2001

 المستشفى التخصصي في جمهورية اليمن 

:اختصاا جراحة المسالك البوليه في المستشفى الجمهوري  2013- 2005

 العراق \في الموصل
نقل الخدمات الى وزاره التعليم العالي كلية طب نينوى جامعه   2009

 الموصل 
 :  الخبرات  

تشخيا وعالج حاالت الجراحه البوليه الطارئه والبارده عند االطفال   -1
 والكبار

 لعامه الطارئهتشخيا وعالج حاالت الجراحه ا -2
خبره فى العمليات الجراحيه والناتوريه الختصاا المسالك البوليه  -3

 بتمنها ناتور البطن والحالب 
 عالج العقم عند الرجال  -4
 التدريب على اجهزه تفتيت الحصاة في المانيا  -5
ه لالنجاب في المانيا بتمنها عمليات سحب  التدريب على التقنيات المساعد -6

 الحيامن بالمايكروسكوب 
 لتدريب على قا البروستات بالليزر في المانيا ا -7

 
 : المشاركات 

 المشاركه في موتمرات كليه الطب الموصل ونينوى 
 المشاركه في موتمر جراحه االطفال فى دهوك 

 المشاركه في موتمر الطبي العاشر في نينوى كباحث
 :  كتب الشكر

 كتاب شكر من مجلس محافته نينوى 
 كليه طب نينوى  السيدعميد شكر من بكت

 كتب شكر من السيد رئيس جامعة نينوى 
 :  البحوث

 
1- The effect of alfuzosin SR on the trial without catheter after  

acute urinary retention 

2- Acute scrotum clinical evaluation 

3- Cystitis cystica forming large intravesical cyst,unusual 

presentation 

4- Effect of ureteric stone location on the success rate of 

ureteroscopic Holmium laser lithotripsy 

5- Effect of Lcarnitine on seminal fluid parameter 

 

 


