
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا
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 وىٍذ ّصار جفاهوىٍذ ّصار جفاه  :::     ـم ـــــــــاالســ

  8/7/9978 : حاسيخ انميـالد 

 مخضًج انحانت انضًجيت :

 اثنان    ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذيـــــــــــانت

 انجشاحت انبٌنيت:       صــانخـخـص

 ) حذسيسي (:       و ــــــانٌظيف

 اسخار مساعذ   :انذسجت انعهميت 

 جامعت االنباس / كهيت انطب:       عنٌان انعمم

 ال يٌجذ     انعمم   : ىاحف

 77771819771,  77979217999:      انياحف اننقال

  aannbbaarr..eedduu..iiqq,,  mmeedd..wwaalleeeedd..aalljjaaffffaall@@uuoo  wwaalleeeedd__aalljjaaffffaall@@yyaahhoooo..ccoomm::كخشًني انبشيذ إالن

 

 

 
 اىصىرة 

mailto:waleed_aljaffal@yahoo.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 

 

 .أًالً : انمؤىالث انعهميت  

 اىتارٌخ اىنــيٍــــت  اىجاٍعت  اىذرجت اىعيٍَت 

ذبؽالورووس

ذ

 16/77/2772 كؾقة الطب االنبارجامعة 

   ذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 اهلقئة العراققة لالختصاصات الطبقة

 ) بورد عراقي (

 2779 

اجلؾس العربي لالختصاصات ذأخرى

 بورد عربي(الصحقة)

 2711 

 

  . ثانياً : انخذسج انٌظيفي 

 اىى -اىفترة ٍِ  اىجهت اىىظٍفت ث

 2002-ماّىُ االوه اىٍرٍىك اىطبٍتدائرة  ٍقٌٍ دوري 1

 2003 -اٌيىه دائرة صحت االّبار ٍقٌٍ دوري 2

ٍقٌٍ اقذً جراحت اىنيى واىَطاىل ٍقٌٍ اقذً جراحت اىنيى واىَطاىل  5

طاىب دراضاث عيٍا )بىرد اىبىىٍت اىبىىٍت 

 (وبىرد عربً عراقً

مسخشفى انجشاحاث  -دائشة مذينت انطب

 انخخصصيت

2004 - 2009 

زٍٍو اىَجيص اىعراقً زٍٍو اىَجيص اىعراقً  7

  ..ىالختصاصاث اىطبٍتىالختصاصاث اىطبٍت

 

 20092009 

 ىحذ االُ 2009 اىتعيًٍٍَطتشفى اىرٍادي  طبٍب اختصاصً جراحت بىىٍت 8



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 اىى -ٍِ اىفترة   اىجاٍعت )اىَعهذ / اىنيٍت(  اىجهت ث

 االُىحذ  -2009ماّىُ اىثاًّ  جامعة االنبار كؾقة الطب 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 2013 - 2009 جاٍعت االّبار -ميٍت اىطب  تذرٌطً )ٍذرش( 10

 2013 جاٍعت االّبار -ىطب ميٍت ا اٍٍِ ٍجيص ميٍت اىطب 11

 ىحذ االُ – 2013 جاٍعت االّبار -ميٍت اىطب  تذرٌطً ) اضتار ٍطاعذ ( 12

 2015 جاٍعت االّبار -ميٍت اىطب  ٍقرر فرع اىجراحت 13

طبٍب ااختصاصً اقذً  فً اىجراحت  14

 اىبىىٍت

 2015 وزارة اىصحت اىعراقٍت

 ىحذ االُ 2017  ّبارجاٍعت اال -ميٍت اىطب  رئٍص فرع اىجراحت 15



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 وحلد االن 2779 اجلراحة البولقة اجلراحة 1

 2717-2779 فسؾجة اجلفاز البولي الػسؾجة 2

2717-2711 

 وحلد االن 2716

 

 2711-2717 اجلراحة العامة اجلراحة 

 حلد الالن 2715

 

 :انخي أششف عهييا( انشسائم  ,االطاسيح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةالردالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1    

2 
 

  

3    

4 
 

  

 

 انخي شاسك فييا.انعهميت ًاننذًاث انمؤحمشاث سادساً:  

ذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت
ذنوعذاملشاركةذ

ذ)ذحبثذ/ذبودرتذحضور(



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

1 

املؤمتر الرابع للمجلس املؤمتر الرابع للمجلس 

العرايق لالختصاصات العرايق لالختصاصات 

  02020202الطبية الطبية 

 

 تؽريم بغداد 2717

2 

 ليةة  ليةة ع عرشع عرشاملؤمتر الراباملؤمتر الراب

ب جامعة بغداد ب جامعة بغداد الطالط

02020202  

  

 حضور بغداد 2717

3 

املؤمتر اخلامس للمجلس املؤمتر اخلامس للمجلس 

العرايق لالختصاصات العرايق لالختصاصات 

  02000200الطبية الطبية 

  

 حضور بغداد 2711

4 
 2711ادلؤمتر اخلامس لدائرة صحة االنبار 

  
 حضور االنبار 2711

5 

ادلؤمتر الطيب االول لؽؾقات العؾوم الطبقة 

 -ة الطب و ادلؤمتر العؾؿي السابع لؽؾق

 جامعة االنبار

 الؼاء حبث االنبار 2711

6 

ادلؤمتر السادس لؾؿجؾس العراقي 

 2712لالختصاصات الطبقة 

 

 حضور بغداد 2712

7 
 2712ادلؤمتر السادس لدائرة صحة االنبار 

 
 حضور االنبار 2712

8 
ادلؤمتر السـوي الثاني عشر لؾرابطة العربقة 

 جلراحي ادلسالك البولقة
 حضور قلارب 2713

 حضور بغداد 2714 2714مومتر مديـة الطب  9

17 
مؤمتر اجملؾس العراقي لالختصاصات 

 2714الطبقة 
 حضور بغداد 2714

11 
 2715مؤمتر مديـة الطب 

 
 حضور بغداد 2715



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

12 
مؤمتر اجملؾس العراقي لالختصاصات 

 2715الطبقة 

 

 حضور بغداد 2715

13 
جلراحي الؽؾى مومتر اجلؿعقة العراققة 

 2716وادلسالك البولقة
 حضور بغداد 2715

14 
-مؤمتر اجلؿعقة االوربقة لؾعؼم, دويسرا

2717 
 حضور جـقف-دويسرا 2717

15 
 2717مؤمتر دائرة صحة االنبار السابع 

ذ

 

 الؼاء حبث االنبار 2717

 

 

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 عضو الؾجـة العؾؿقة يف مستشػى الرمادي التعؾقؿي 2714 – 2712االمتحانقة يف كؾقة الطب  عضو الؾجـة

  2717وحدة تؼققم االداء 

 2717رئقس جلـة ادلؼاصة العؾؿقة يف كؾقة الطب 

 

 

  2717عضو جلـة الرتققات الطبقة جملوعة الؽؾقات الطبقة يف جامعة االنبار

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذثامـا:ذاملشروعاتذاليح 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1 

The Effect of Tadalafil on Lower Urinary 
Tract Symptoms Secondary To Benign Prostatic 

Hyperplasia. 

 

اجملؾس العراقي لالختصاصات 

 الطبقة
2779 

2 The effect of Tadalafil on the passage of Ureteric 
stones. 

جمؾة اجملؾس العراقي 

 لالختصاصات الطبقة
2711 

3 
The association between testicular microlithiasis 
and infertility 

 

جمؾة اجملؾس العراقي 

 لالختصاصات الطبقة
2712 

4 
The role of gray scale and color doppler 

ultrasound in the diagnosis of scrotal lesions. 

 

 2713 اجملؾة الطبقة العراققة

ذ5

Foreign Bodies in the Urinary 

Bladder: 10 YearExperience in Al-

Ramadi Teaching Hospital 

جمؾة اجملؾس العراقي 

 لالختصاصات الطبقة
2713 

ذ6
The Effect of Intradetrusor Botulinum Toxin 

Injection in Patients with Idiopathic 

Detrosur Overactivity 

جمؾة اجملؾس العراقي 

 لالختصاصات الطبقة
2712 

ذ7

 

 The Effect of Tamsulosin and 

Combination of Terpenes 

(Rowatinex) on the Clearance of 

Renal Stone Gravels After Single 

Session of Extracorporeal Shock 

Wave Lithotripsy 

 2712 جمؾة االنبار الطبقة

ذ8
Is High Grade Prostatic Intraepithelial 

Neoplasia a Risk Factor for Prostate 

Cancer?—A Local Study 

Open journal of 

urology  
2718 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

  عضى ّقابت اطباء اىعراقعضى ّقابت اطباء اىعراق1  ..11

  َطاىل اىبىىٍت اىعراقٍتَطاىل اىبىىٍت اىعراقٍتعضى جَعٍت جراحً اىنيى واىعضى جَعٍت جراحً اىنيى واى  ..22

  عضى اىجَعٍت االوربٍت ىيجراحت اىبىىٍتعضى اىجَعٍت االوربٍت ىيجراحت اىبىىٍت  ..33

  اىعراقاىعراق  مردضتاُمردضتاُاقيٌٍ اقيٌٍ عضى ّقابت اطباء عضى ّقابت اطباء   ..44

  اىعراقاىعراق    مردضتاُمردضتاُاقيٌٍ اقيٌٍ عضى جَعٍت جراحً اىنيى واىَطاىل اىبىىٍه فً عضى جَعٍت جراحً اىنيى واىَطاىل اىبىىٍه فً   ..55
 

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة ةذاجلفةذاملاحن كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

 2773 صحة االنباردائرة  عاممدير كتاب ذؽر 1

 2774 مديرعام  دائرة صحة االنبار كتاب ذؽر 2

 2774 مدير دائرة صحة االنبار كتاب ذؽر 3

 2711 رئقس جامعة االنبار كتاب ذؽر 4

 2711 عؿقد كؾقة الطب كتاب ذؽر 5

 2713 عؿقد كؾقة الطب كتاب ذؽر 6

 2713 معة االنباررئقس جا كتاب ذؽر 7

 2714 رئقس جامعة االنبار كتاب ذؽر 8

 

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيم انعاني ًانبحث انعهمي

 جامعت االنباس

قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اىيغت اىعربٍت-1

 اىيغت االّنيٍسٌت-2

3-             

             

 

 

   CD ٌتٌ تطيٌٍ ّطخت عيى  


