
 
   

 

 

 

 
Personal Information:      :البيانات الشخصية 

 

Name :Karam Kamal Younus Sharif Bak : شريف بك ال كرم كمال يونس االسم الرباعي واللقب 

Date and place of Birth :1/12/1966, 

Mosul, Iraq 

 العراق / الموصل .1966 12 1الميالد :ومكان تاريخ 

Sex: Male كرذ :الجنس 

Present address: Dept. Of 

Surgery,College Of Medicine Of Mosul 

 جامعة الموصل-,فرع الجراحة,كلية الطب :العنوان الحالي

Marital status : Married  متزوجالحالة االجتماعية : 

No. of Dependents : Five  خمسة عدد افراد األسرة : 

 : ngigileR Muslim مسلم الديانة : 

First date of job:30/8/1990       1990/   8/ 30 تاريخ اول تعيين بالوظيفة   

 _____: المنصب األداري  الحالي ان وجد  

ID No: OO401048 : 00401048رقم هوية األحوال المدنية 

Nationality: Iraqi عراقي ة:الجنسي 

E-mail : البريد االلكتروني karam_kamal66@yahoo.com 

         

Academic Qualification                                                         الشهادات والمؤهالت 

 

Certificate               

 

 (M B Ch B) College of Medicine, 

1990  University of Mosul 

ranking third in graduation.         

 (F.I.C.M.S) Iraqi Board for 

Surgical Specializations. 1999 

,Baghdad,Iraq.                                                           

 (C.A.B.S) Arab Board for 

Surgical Specializations, Arab 

Council for                                                            

Medical Specialties, 2000  

Damascus.                   

 

Academic degree: Assistant professor of 

Surgery at 25/11/2008 

Consultant surgeon  at 2013 

 الشهادة:                      
 

 1990راحة,كلية طب الموصلبكالوريوس طب وج 

 على الدورة التسلسل الثالث

  زميل الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية,الجراحة العامة,بورد عراقي

 1999بغداد 

  زميل المجلس العربي لالختصاصات الطبية للجراحة العامة,البورد

 2000العربي دمشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2008/    11/  25تاريخه    استاذ مساعد اللقب العلمي:  

 2013 منذالصحة  استشاري الجراحة العامة في وزارة

Major :General & laparoscopic surgery  :الجراحة العامة والمنظاريةالتخصص العام  

Minor : Breast surgery :الثدي جراحة التخصص الدقيق  

 
 

 

 

 

         Professional and Academic Experience                               الخبرات العلمية 

   

 

 
 صورة شخصية

 حديثة

 السيرة الذاتية

Curriculum Vitae 
 

 

mailto:karam_kamal66@yahoo.com


1. 1999- 2008  lecturer at the 
department of  surgery in Mosul 
college of medicine 

2. 2008-till now   Assistant professor of 
surgery,department of surgery 

,Mosul medical college.   
3. 2009-  2014 convener of the 

department of surgery                                        

 
4. Teaching & lecturing surgery in the 

college of medicine. 

5. Treatng & operating on patients at 

Al-Jamhoori teaching hospital that is 

affiliated to the college Of Medicine  

6. Supervising postgraduate students in 

the Iraqi board of surgery             

1990 till now member of Iraqi 

Medical Association 

7. .2003 till now member of Mosul 

Breast Clinic. 

8. Member of different committees in 

the college of Medicine            

 
 

  

 

 

وحتى  2009من مقرر فرع الجراحة كلية طب الموصل -1

2014 

 ةالرابعحة العامة للصفوف الثالثة تدريس مادة الجرا -2

 في طب الموصل الخامسة والسادسة

 التدريس السريري لطلبة كلية الطب في الجراحة العامة -3

 متابعة ومعالجة مرضى استشارية  واورام الثدي-4

معالجة المرضى واجراء العمليات الجراحية في مستشفى -5

 الجمهوري التعليمي في الموصل

اقي رشراف على وتدريب طلبة البورد العالمشاركة باال -6

 للجراحة العامة

اللجنة الطبية لفحص عضوية لجان متعددة في كلية الطب) -7

 )المحالين للتقاعد ولجنة المناهج واللجنة االمتحانية في الفرع

عضوية نقابة االطباء ونقابة المعلمين واللجنة االستشارية  -8

 لجراحة الثدي

 

 

Participations in the International Scientific Conferences               المشاركة في  المؤتمرات والندوات  

 

Participations in local & 

international conferences in 

laparoscopic surgery(Baurdeaux, 

France 2006). 

في  Storzالجراحة المنظارية لشركة حضورمؤتمر 

  2006بوردو فرنسا 

  

Training in surgical oncology at Rajeev 

Gandhi Cancer Institute in Delhi, India 

2010           

 

 في دورة تدريبية في الهند في جراحة  المشاركة

 2010االورام 

 

Publications                                                                                                 المنشورات العلمية 

 
 

Accomplished 11 published researches  

1. Osteoma of the tongue: case report & review of 

literature 

( published مجلة علوم الرافدين العدد االول المجلد الخامس  

2004عشر ) 

2. Thyroglossal duct anomalies:10 years review 

Annals of the college of Medicine 

 11  بحوث منشورة 

ورم عظمي في اللسان تسجيل حالة نادرة مع مراجعة -1

 درالمصا

 2004مجلة علوم الرافدين العدد االول المجلد الخامس عشر

 

 سنوات 10التشوهات الدرقلسانية:دراسة استعادية ل--2

 2001الموصل العددالخامس عشر المجلدالثالث  بمجلة ط
 



Mosul2003;15(2)  (  
3. A rare presentation of pneumatocele: 

case report & review of literature  

published in Bahrain Med Bull 

2002;24(4):  

4. The profile of breast diseases in 

patients with mastalgia: Audit 

of breast clinic in Mosul. 

(Published in  Annals of the 

college of Medicine 

Mosul2008;34(2) 

5. Spleen- sparing surgical treatment for 

hydatidosis of the spleen   Tikrit 

Medical Journal 2008;14(2) 

6. Compound Volvulus in pregnancy: a case report 

and review of literature:journal of arab board 

of medical specializations 2009; 10 (1): 66-68  

 

7-Pneumatosis Cystoides Intestinalis Associated With 

Pyloric Stenosis: A Clinical Case Report & Review 

Of Literatures Iraqi Med J 2011;57(2):176-179.  

8- Feasibility of percutaneous needle aspiration 

for the treatment of breast abscesses (Ann Coll 

Med Mosul 2013; 39 (1): 65-69). 
9-Evaluation of clinical parameters that predict 

difficulties during laparoscopic cholecystectomy  

IPMJ2013;12 (2):175-180, 

10-Cholecystectomy for Asymptomatic gall stone: re-

evaluation after the introduction of laparoscopic 

cholecystectomy proceeding of 11
th

 scientific 

conference and 3
rd

 laparoscopic surgery conference 

May 6-7
th

  College of Medicine ,University of Mosul 

page 45-50 

11_Objective structured clinical examination for 

undergraduate surgery finals in the college if 

medicine,university of Mosul 

Annals of college of medicine university of Mosul  

 

 

تسجيل لحالة نادرة فتق الرئة في العنق مع ---3

 مراجعة المصادر

         المجلد الرابع 24مجلة البحرين الطبية العدد

2002 

امراض الثدي الشائعة لمريضات الم الثدي :تسجيل -4

 الحاالت لمراجعات مركز الثدي في الموصل

 2008        34المجلد  2العدد  لمجلة طب الموص

جراحة المحافظة على الطحال في مرض االكياس -5

 المائية في الطحال

 2008   14المجلد  2مجلة تكريت الطبية  العدد 

مع  تقرير حاله طبية :ال معوي مركب إثناء الحملانفت -6

 مراجعة المصادر مجلة المجلس العربي لالختصاصات الطبية

                       

َّةا-7 تقرير حاله -مصاحبة لتضيق البواب  ْستِْرَواُح كِيْسَاتٍ معَوِي

 الطبية العراقية للمصادر مجلةطبية مع مراجعه 

 خراجات لمعالجة برةباإل السحب استعمال جدوى-8

  2012 39المجلد  1مجلة طب الموصل العدد  الثدي

      

ات أثناء بتوقع حدوث صعوفي تقييم عوامل سريريه يسهم -9

مجلة المجلس العراقي  إجراء عمليات رفع المرارة بالناطور

 2013 12المجلد  2لالختصاصات الطبية العدد 

 

مرضى حصى المرارة تقييم عمليات رفع المرارة بالناظور ل-10

الحادي عشر  مجلة وقائع المؤتمر الطبي  بدون اعراض مرضية

صفحة  ب الموصلطلكلية -والموتمر الثالث للجراحة المنظارية 

45-50 

 

 

االختبار السريري الهادف المنظم لطالب المرحلة النهائية _11

في الجراحة _تجربة فرع الجراحة كلية طب الموصل في مجلة 

 كلية طب الموصل

 
Other Activities:                                                                                           النشاطات األخرى 

Commendation Letters                                                                                عدد كتب الشكر 

1. Dean of the Faculty of Medicine of Mosul 1999 

 2-Deanship of the Faculty of Medicine of Mosul 

2000 

 3-Deanship of the Faculty of Medicine of Mosul 

2002  

4-Dean of the Faculty of Medicine of Mosul 2004 

 5-Presidency of University Mosul 1999 

 6-Dean of Faculty of medicine, Ninawa 2004  

7-Dean of Faculty of medicine, Ninawa 2005 

8- Dean of the Faculty of Medicine of Mosul 2012 

 

 

يرية بعد الحصول على المرتبة الثالثة عند تقدجوائز -1

 1990-1989التخرج من كلية طب الموصل 

كتب شكرمن مديرعام دائرة صحة نينوى,عمادة كلية  7 -2

 طب نينوى وادارات مستشفيات الموصل

 


