
 1037\33\31  فرع الجراحة -أعضاء الهيئة التدريسية 

 المرتبة العلمية الشهادة االسم الموجود المالك االختصاص

 

 استاذ               FRCSبورد عربي   DGS مازن هواز عبد الرضا .د 33 31 الجراحة العامة

 أستاذ      FRCS بورد عربي محمد حسين الجوهر .د   

 استاذ               و بورد عراقي  بورد عربي دان جبرعصام مر  .د    

 استاذ مساعد بورد عربي              عامر حسان حاشوش .د   

 استاذ مساعد بورد عربي              مازن عبد الستار عبد هللا .د   

 اعداستاذ مس                         و بورد عراقيبورد عربي   جواد رمضان فضل .د    

 استاذ مساعد بورد عربي              ودةفرات شاني ع .د   

 استاذ مساعد بورد عربي              إبراهيم فالح نوري .د    

 مدرس               بورد عربي              محمد جوادرافد عبد الجبا ر  .د   

 قيس كاظم باقر .د   

 منصور أمين محمد. د

 راقيو بورد ع ربيبورد ع

 بورد عربي

 مدرس

 مدرس

 

 

     

      

 

 استاذ زمالة كلية الجراحين الملكية ثامر احمد حمدان .د 8 6 جراحة العظام والكسور

 استاذ مساعد بورد عربي مدحت محمد مهدي .د   

 استاذ مساعد بورد عراقي القيسي مبدر عبد الرحيم .د   

 استاذ مساعد يبورد عراق عالء عبد الحسين داؤد .د   

 استاذ مساعد بورد عراقي علي عبد هللا احمد .د   

 مدرس بورد عراقي فالح وحيد هاشم .د   

 مدرس بورد عراقي سواديناصح جواد  .د   

 مدرس بورد عراقي احمد جاسم محمد. د   

 

 استاذ مساعد بورد عراقي مؤيد محمد عبد المطلب .د 1 1 جراحة الصدر

 مدرس بورد عراقي محمود وزيثامر ف .د   

 

 استاذ  FRCS   بورد عراقي محمد العباسي احمد .د 5 1 حنجرةالذن و اال, نفاال

 استاذ مساعد بورد عراقي عصام محمد الشريدة .د   

 مدرس  MRCS DO-HNSبورد اردني  رافد ياسين جبار. د   

 سمدر    MRCS DO-HNS بورد اردني ياسين عدنان العضب. د   

 مدرس بورد عراقي علي صيوان عطوان. د   

 

  

 استاذ  ماجستير  سالم نجيب اصفر .د 5 1 التخدير

 استاذ مساعد بورد عراقي نوفل علي مبارك. د   

 استاذ مساعد بورد عراقي جاسم محمد سلمان. د   

 مدرس بورد عراقي حامد عبد النبي فليفل .د   

 مدرس بورد عربي محمد راضي حيدر. د   

 

 

 مدرس عراقي بورد جميل نبيل عبد اللطيف .د 1 4 شعةاال

 مدرس بورد عراقي حنان خالد شمخي.د   

  مدرس عراقي بورد عيسى اسيل رياض .د   

 



 

 استاذ مساعد  FRCS عراقي بورد االسدي صالح زهير .د 5 1 العيون

 مدرس بورد عربي احمد محمد عبود السماك .د   

ي  بورد عربي حامد منذر عبد الرزاق .د    ورد اردن  مدرس  و ب

 مدرس بورد عربي ساجد يوسف شهاب .د   

 مدرس FRCSبورد عربي     فريد عبد المحسن ورد. د   

 

 مدرس بورد عراقي علي محمد راضي. د 1 2 الجملة العصبية
 مدرس عراقيبورد   فراس فالح مهدي .د     

 

 استاذ  بورد عراقي ضى محمد صالحتمر .د 6 1 جراحة البوليةال

 أستاذ مساعد       FRCSبورد عراقي  محمود شاكر عبد الكريم .د   

 استاذ مساعد              و بورد اوربي بورد عراقي محمد تقيماجد اصغر  .د   

 استاذ مساعد بورد عراقي فراس شاكر عطار. د   

 استاذ مساعد بورد عراقي صفاء عبد العباس عبد المحسن.د   

 استاذ مساعد  بورد عراقي التماري عبد هللا يوسف.د   

 

 مدرس عراقي بورد عامر سلمان  داود .د 2 1 الجراحة التقويمية

 مدرس   عراقي بورد  عالء حسن علي .د   اختصاصي 2

      

 

 أستاذ مساعد بورد عراقي هيثم حسن علي .د 3 3 ة االطفالحجرا

 أستاذ مساعد بورد عراقي صادق حسن كاظم .د   ختصاصيا 1

 مدرس   بورد عراقي الحسني عباس عبد الزهرة .د   

      

جراحة الجهاز 

 الهضمي

و دكتوراه جهاز  بورد عراقي نوري حنون جاسم .د 1 1

 المملكة المتحدة \هضمي 

 أستاذ مساعد

 اختصاصي 2

 

 مدرس بورد عراقي ايمن زهير فاضل. د  

 تدريسي 54: الموجود     
 7:  درجة استاذ

 22: درجة استاذ مساعد
  25: درجة مدرس

 


