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  جراحة االنف واالذن والحنجرة. أستاذ   
 جراحة االنف واالذن والحنجرة. تشاري اس 
  المستنصرية الجامعة طب الكلية  في فرع الجراحةرئيس. 
 جراحة االنف واالذن والحنجرة. في قي العراالبورد  ةلدراسيرموك كز المر رئيس 

 
 :الدراسية الشهادات 

 و)ة للجراحين (كالسكزميل الكلية الملكي   
 نجرة. حة األنف واألذن والح في جرا ات الطبيةالختصاصزميل المجلس العراقي ل 

  ة. يوس طب وجراحة عامبكالور 
   

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 والحنجرةف واالذن نحة االجراقي والعربي في الشراف على طلبة البورد العراا . 

 والحنجرةف واالذن ناالجراحة  تصاص اخ في دراسة البورد العراقيمركز اليرموك لمحاضر في مسؤول و . 

  ك لطلبة  السريري  والتدريب  النظري  مادة  المستنصرالجامعة  طب  الة  ليالتدريس  في  االجراية  واالذن  نحة  ف 
 . والحنجرة

  يةة طب المستنصرليكمحاضر في التعليم الطبي المستمر في . 
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:

 

 الدراسات العليا  الدراسات األولية
 ن بات األذ إصا 
 االذن الخارجية  لتهاب إ 
 الحادة  ىسطاالذن الو لتهاب إ 
 ى المزمن االذن الوسط لتهاب إ 
 من نفية المزلتهاب الجيوب اال إ 
 نفيةأورام االنف والجيوب اال 

  ف والجيوب االنفية ن أمراض االجراحة وطب 
 مراض االذن أجراحة طب و 
 مراض الحنجرة جراحة أطب و 

 
  
  
  
  



 المهني او الجمعيات: نتساباإل

 
 قي).نجرة (البورد العراعضو المجلس العلمي لجراحة االنف واالذن والح 
  .عضو مجلس كلية الطب الجامعة المستنصرية 
 المستنصريةمعة اجالطب لاكلية  حةاريس فرع الجئر . 
 جراحة االنف واالذن والحنجرة.  اختصاص  دارسة البورد العراقي فيموك لكز اليررئيس مر 
 والحنجرة واالذن  االنف جراحةستشاري إ . 
 جراحة االنف واالذن والحنجرة.  اختصاص  يعراقمشرف على طلبة البورد ال 
 جراحة االنف واالذن والحنجرة.  اختصاص  بيعرمشرف على طلبة البورد ال 
 كلية الطب الجامعة المستنصريةنة العلمية في فرع الجراحة في رئيس اللج . 
 االنف واالذن والحنجرة.  ضو الجمعية العراقية لجراحةع 
  آالم الرأس العالمية عضو جمعية 

 
 : المنشورات العلمية 

 
 Hearing threshold shift in patients infected with COVID-19. Accepted for publication in 

Poland Journal of medical physics and engineering. 
 Reliability of the otoscopic tympanic membrane findings in the diagnosis of middle ear 

effusion. Vol. 71, No. 12 (Suppl. 8), December 2021. 
 Ototoxicity of ototopically used aminoglycosides in chronic suppurative Otitis Media. 

Iraqi J. Comm. Med. July 2003; vol.16 (3). 
 Deafness in patients referred for hearing aids. Iraqi J. Comm. Med. Jan 2004; vol. 17 (1). 
 The Use of fiberoptic nasoendoscopy in Adenoid Surgery. Iraqi J. Comm. Med. April 

2005; vol. 18 (2). 
 Foreign body and osteoma of the external auditory canal. Case report. Iraqi J. Comm. 

Med. July 2005; vol. 18 (3). 
 The relation between otomycosis and retracted tympanic membrane. Iraqi J. Comm. Med. 

July 2006; vol. 19 (3). 
 The relationship between adenoid hypertrophy and maxillary rhinosinusitis in children. 

Iraqi J. Comm. Med., Oct. 2011 Vol. 24 (4). 
 Adenoid enlargement, assessment by plain X-ray and nasoendoscopy. Iraqi J. Comm. 

Med. Jan. 2012, 25 (1), 88-91. 
 Video-laryngoscopy by using 70 degrees 4 mm rigid sinuscope in comparison with 

flexible fiberoptic laryngoscopy. Iraqi J. Comm. Med. October 2012, Vol. 25 (4). 
 Minimal Invasive Nasal Valve Repair in Treatment of Nasal Valve Obstruction. 

Submitted to the American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 
Foundation for presentation at the 2014 Annual Meeting & OTO EXPOsm in Orlando, 
Florida. Has been accepted for Poster Presentation. 

 Adenoma of the middle ear, the challenge in diagnosis and case report. Presented in the 
2nd Medical City Symposium in Otolaryngology Advances.  Baghdad, 17 September, 
2015. 



 Assessment of the septoplasty outcome. Otorinolaringologia 2016 September;66(3):54-8. 
 Surgical ultrasound reduction of inferior turbinate hypertrophy. Journal of 

Otolaryngology-ENT Research, 2017. 
 Oto-endoscopic evaluation of the middle ear hidden areas in chronic suppurative otitis 

media. March, 2018.  
 

 تطوير المهارات: 

 
ش العمل: الدورات وور  

  2019كانون األول   12حضور ورشة عمل بعنوان (التعامل مع الطالب الصعب) بغداد . 
 2018كانون األول  5، ". بغداد ع يضا المو ىد علتمعليم المعحضور ورشة عمل بعنوان "الت . 
 2018كانون الثاني   1شة عمل بعنوان "تحديات وحيل النشر". بغداد حضور ور. 
  فبراير  24فبراير إلى   22المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين للجراحة المجهرية لألذن الوسطى في الفترة من

،  لرقبةفي القسم الجامعي ألمراض األنف واألذن والحنجرة والجراحة التجميلية والترميمية للرأس وا 2016
 فورتسبورغ / ألمانيا. 

 2016فبراير  20 –  15، هانوفر / ألمانيا حضور دورة تدريب الجراحين . 
 (تشريح العظام الصدغي) الدورة األولى في السليمانية للتشريح والجراحة الحية في طب األنف محاضر وحضور ،

 2015أغسطس   29- 27،  واألذن والحنجرة
 يب والمحاضرات في مقر التدر برختالمشاركة في مMED-EL النمسا، إنسبروك2014، ديسمبر ،. 
 " بيروت ، لبنان.   2013آذار  23  – 22، برنامج المضادات الحيوية والحساسية"المشاركة في الدورة التعليمية 
  تركيا.  ،إسطنبول –  2012  17- 14التهابات الجهاز التنفسي)  معالجةحضور البرنامج العلمي (تحديث حول 
  تحت رعاية جمعية اإلمارات الطبية ألمراض األنف واألذن  "فرص التدريب والتعليم والتطبيق "حضور محاضرة

  .2005فبراير  15والحنجرة  
 

: والندواتؤتمرات الم  

  2019سبتمبر  15-12 السليمانية،في   الثاني نفاال حضور مؤتمر .  

 2019نيسان  7 بغداد،. "والحنجرةن  واالذ المستنصرية لألنف  "ندوة  ة فيالمشارك. 

  2019نيسان    9-7المستنصرية. بغداد ة جامعالكلية الطب لالمشاركة والحضور في المؤتمر العلمي الرابع عشر. 

  ."2019كانون الثاني   4 بغداد،المشاركة والحضور في ندوة "مستجدات دليل التهاب الجيوب األنفية الحاد .  

 2018تشرين الثاني  1 بغداد،مدينة الطبية الثالث لألنف واألذن والحنجرة. حضور مؤتمر ال . 

  ."2018أكتوبر  24 اسطنبول،حضور ندوة "ملتقى جلفار العراق السنوي . 

  2018آذار  23- 22. بغداد المستنصريةة جامعالكلية الطب لحضور المؤتمر العلمي الثالث عشر. 

 لجمعية الثاني  الدولي  المؤتمر  العراقية.    حضور  والحنجرة  األنف واألذن  الثاني    31  بغداد،جراحة  شباط    2  -كانون 
2018. 

  2017آذار  24- 23. بغداد المستنصريةة جامعالكلية الطب لحضور المؤتمر العلمي الثاني عشر. 

 2017كانون األول.   21 بغداد،. المستنصريةة جامعالكلية الطب ل حضور المؤتمر الثاني للدراسات العليا . 

 2017أكتوبر   اسطنبول،عراق السنوي". حضور ندوة "ملتقى جلفار ال . 

 ميال ورحض في  العالمي  (المؤتمر  احة جرال  )،INT'L BIENNALE MILANO MASTER  CLASSنو 
  .2017مارس  26- 24, جمةمفية ومحجر العين وقاعدة الجن جيوب االظورية للناال



   الثانية في طب األنف واألذن والحنجرة وج  في  "تشريح العظم الصدغيفقرة  "حضور راحة دورة تشريح السليمانية 
 . 2016سبتمبر  3-1، الرأس والرقبة

   األنف لطب  العراق  كردستان  لجمعية  األول  الدولي  المؤتمر  الرأس  ،نجرةوالح  ،واألذنحضور  والعنق.    ،وجراحة 
 .2016، نيسان  29- 27 أربيل،

  الكاظمين الطبية. بغداد الرأس والعنق األولى بمدينة اإلمام  ندوة طب األنف واألذن والحنجرة وجراحة    27،  حضور 
 . 2016آذار 

  2016آذار  25-24. بغداد لكلية الطب الجامعة المستنصريةحضور المؤتمر العلمي الحادي عشر . 

  2015سبتمبر  17، األنف واألذن والحنجرة. بغداد المشاركة وحضور ندوة المدينة الطبية الثانية في مجال طب . 

  2015نيسان   10- 9. بغداد لكلية الطب الجامعة المستنصريةحضور المؤتمر العلمي العاشر . 

  2014آذار  28-27. بغداد لكلية الطب الجامعة المستنصريةحضور المؤتمر العلمي التاسع . 

  2013آذار  22- 21. بغداد لكلية الطب الجامعة المستنصريةحضور المؤتمر العلمي الثامن. 

   األنف العراقية ألمراض  للجمعية  الثامن  العلمي  اللقاء  بغداد   واألذنحضور  والعنق.  الرأس   18،  والحنجرة وجراحة 
 . 2013آذار 

  بغداد والعنق.  الرأس  والحنجرة وجراحة  األنف واألذن  العراقية ألمراض  للجمعية  السابع  العلمي  اللقاء    18،  حضور 
 . 2013 مايس

  التعليمي (ت النشاط  تم التخطيط لهذا النشاط Arab Healthطب األنف واألذن والحنجرة) المقدم من    طويرحضور   .
دبي المستمر.  الطبي  للتعليم  األمريكية  لألكاديمية  المستمر  الطبي  للتعليم  الدولية  والسياسات  للمعايير  وفقًا  ، وتنفيذه 

2012. 

 العلم الندوة  والحنجرة  حضور  واألذن  األنف  لطب  اليرموك  مركز  ينظمها  التي  والحنجرة  واألذن  لألنف  األولى  ية 
  . 2011"زراعة القوقعة والتهاب األذن". بغداد 

  2010نيسان  22-21. بغداد لكلية الطب الجامعة المستنصريةحضور المؤتمر العلمي الخامس . 

  حضور المؤتمر العلمي الثامن والثالثينIMA 5-7  2008يل أبر . 

  التعليمي (ت النشاط  تم التخطيط لهذا النشاط Arab Healthطب األنف واألذن والحنجرة) المقدم من    طويرحضور   .
للتعليم الطبي المستمر. دبي   للتعليم الطبي المستمر لألكاديمية األمريكية  - 12وتنفيذه وفقًا للمعايير والسياسات الدولية 

 . 2005فبراير  15

 المؤتم العراقية لطب األنف  حضور  للجمعية  الدولي األول  بغداد    واألذنر  الرأس والعنق.    8  -  6والحنجرة وجراحة 
 . 2002شباط 

  2000تشرين األول  16-14حضور المؤتمر الدولي األول للجراحة. بغداد . 

 ال المؤتمر  العراقية  سريري حضور  الجمعية  عقدته  الذي  والحنجرةلجراحة    الثاني  واالذن  االنف  الرأس و  جراحة 
 . 2000سبتمبر  27. بغداد عنقوال

 ال المؤتمر  العراقية  ي ير سرحضور  الجمعية  عقدته  الذي  والحنجرةلجراحة    األول  واالذن  االنف  الرأس و  جراحة 
 .2000مايو  3. بغداد عنقوال
  

  :محاضرات التي تم تقديمهاال

 2022، ديسمبر عالج التهاب األذن الوسطى الحاد عند البالغين بالمضادات الحيوية . 

 2022، نوفمبر الم الفم والوجهآ . 

 2022، يناير مصاب بالدوارالمريض ال مع يالسريرعامل الت 



 2022، يناير مريض مصاب بكتلة العنقل ريريلتعامل السكيفية ا 

  َ2021، مايو  حيلالنصائح وال، على اإلنترنت بشكل تفاعلي الدراسي كَ لَ صْ فَ  لمْ ع 

  2020، أغسطس ن والحنجرةواالذ  لألنفجة من الجراحة الناظورية محجر العين الناتمضاعفات معالجة 

 2019تشرين الثاني  25، عراض. بغداد األ من يشكونالمرضى الذين ال   عند  النفيةا وب جينف والاألشعة المقطعية لأل . 

 2019آب  19، ). بغداد ضعف الطالقة (التلعثم . 

  2019مايو   1، معضلة آالم الفم والوجه في عالج التهاب األنف والجيوب األنفية. بغداد . 

 2019كانون الثاني  4، تصميم محاضرة عن التهاب الجيوب الجرثومي الحاد. بغداد توظيف أساليب التعلم الجديدة ل. 

 2018سبتمبر  21، استخدام المضادات الحيوية في التهاب األذن الوسطى الحاد عند األطفال. اسطنبول . 

  2018تشنج الحنجرة. بغداد. 

  الخشاءلتهاب إاستئصال ،CWD  مقابلCWU2016، سبتمبر والمزالق. السليمانيةئ آلل، ال، التقنيات الجراحية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

EHAB TAHA YASEEN 

Mustansiriyah University – College of Medicine 
Email: dreh_ent@uomustansiriyah.edu.iq   

 PERSONAL SUMMARY: 

  
 Professor of Otolaryngology. 
 Consultant Surgeon in Otolaryngology. 
 Head of Department of Surgery, College of Medicine, Mustansiriyah University. 
 Head of Al-Yarmouk Teaching Center of Postgraduate Study in Otolaryngology. 

 
 EDUCATION: 

 FRCS (Glasg.), May 2020 

 FIBMS, (Fellow of Iraqi Board for Medical Specializations), December 1999 

 MBChB, September 1991 
 
 ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE: 

 
 Supervisor of both Iraqi and Arab Board Students in Otolaryngology. 
 Post-Graduate lecturing and Clinical Supervisor at Al-Yarmouk Teaching Center of 

Postgraduate Study in Otolaryngology. 

 Undergraduate clinical teaching and lecturing, Medical College, Mustansiriyah 
University.  

 Lecturer in CME courses Medical College, Mustansiriyah University. 
 
COURSES TAUGHT: 

 

Undergraduate Graduate 
 Trauma of the ear. 

 Otitis externa. 

 Acute otitis media. 
 Chronic otitis media. 
 Chronic rhinosinusitis. 
 Tumors of the nose and paranasal 

sinuses  
 

 Diseases of the nose and paranasal 
sinuses. 

 Diseases of the ear. 

 Diseases of the throat. 
 



 
PROFESSIONAL AFFILIATIONS: 

 
 Member of the Scientific Council of Otorhinolaryngology (Iraqi Board for Medical 

Specializations). 
 Member of the Medical College Council, Mustansiriyah University. 
 Head of the Department of Surgery, College of Medicine, Mustansiriyah University. 
 Head of Al-Yarmouk Teaching Center for Postgraduate Studies in 

Otorhinolaryngology. 
 Consultant Otolaryngologist at Al-Yarmouk Teaching Hospital. 
 Supervisor of Iraqi Board Students in Otolaryngology. 
 Supervisor of Arab Board Students in Otolaryngology. 
 Head of the Scientific Committee of Department of Surgery, College of Medicine, 

Mustansiriyah University. 
 Member of Iraqi Society of Otolaryngologist Head and Neck Surgeons. 
 Member of International Headache Society. 

 
 
PUPLICATIONS: 

 
 Hearing threshold shift in patients infected with COVID-19. Accepted for publication 

in Poland Journal of medical physics and engineering. 
 Reliability of the otoscopic tympanic membrane findings in the diagnosis of middle ear 

effusion. Vol. 71, No. 12 (Suppl. 8), December 2021. 
 Ototoxicity of ototopically used aminoglycosides in chronic suppurative Otitis Media. 

Iraqi J. Comm. Med. July 2003; vol.16 (3). 
 Deafness in patients referred for hearing aids. Iraqi J. Comm. Med. Jan 2004; vol. 17 

(1). 
 The Use of fiberoptic nasoendoscopy in Adenoid Surgery. Iraqi J. Comm. Med. April 

2005; vol. 18 (2). 
 Foreign body and osteoma of the external auditory canal. Case report. Iraqi J. Comm. 

Med. July 2005; vol. 18 (3). 
 The relation between otomycosis and retracted tympanic membrane. Iraqi J. Comm. 

Med. July 2006; vol. 19 (3). 
 The relationship between adenoid hypertrophy and maxillary rhinosinusitis in children. 

Iraqi J. Comm. Med., Oct. 2011 Vol. 24 (4). 
 Adenoid enlargement, assessment by plain X-ray and nasoendoscopy. Iraqi J. Comm. 

Med. Jan. 2012, 25 (1), 88-91. 
 Video-laryngoscopy by using 70 degrees 4 mm rigid sinuscope in comparison with 

flexible fiberoptic laryngoscopy. Iraqi J. Comm. Med. October 2012, Vol. 25 (4). 
 Minimal Invasive Nasal Valve Repair in Treatment of Nasal Valve Obstruction. 

Submitted to the American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 



Foundation for presentation at the 2014 Annual Meeting & OTO EXPOsm in Orlando, 
Florida. Has been accepted for Poster Presentation. 

 Adenoma of the middle ear, the challenge in diagnosis and case report. Presented in the 
2nd Medical City Symposium in Otolaryngology Advances.  Baghdad, 17 September, 
2015. 

 Assessment of the septoplasty outcome. Otorinolaringologia 2016 September;66(3):54-
8. 

 Surgical ultrasound reduction of inferior turbinate hypertrophy. Journal of 
Otolaryngology-ENT Research, 2017. 

 Oto-endoscopic evaluation of the middle ear hidden areas in chronic suppurative otitis 
media. March, 2018. 
 

PROFFESSIONAL DEVELOPMENT 

  
Courses and Workshops: 
- Attending the workshop entitled "Handling difficult Student''. Baghdad, 12 December 

2019. 
- Attending the workshop entitled "Objective based education". Baghdad, 5 December 

2018. 
- Attending the workshop entitled "Challenges and Tricks of Publishing". Baghdad, 1 

January 2018. 
- Participation in the 28th course on Microsurgery of the Middle ear from February 22nd to 

February 24th,2016 at the University Department of Otorhinolaryngology, Plastic, 
Aesthetic and Reconstructive Head and Neck Surgery, Wurzburg/ Germany. 

- Attending the Surgeons Training Course, Hannover/ Germany 15 – 20 February 2016. 
- Lecturer and attending the (Temporal Bone Dissection), 1st Sulaymaniyah Dissection and 

Live Surgery Course in Otorhinolaryngology, 27th – 29th August 2015. 
- Participation in the Training Lab and lectures at MED-EL Headquarters, December 2014, 

Innsbruck, Austria. 
- Participation in the Educational Course "Leading Antibiotics and Allergy Program", 22nd – 

23rd March 2013 Beirut, Lebanon. 
- Attending the Scientific Program (Update on Management of Respiratory Tract 

Infections) 14th – 17th 2012 – Istanbul, Turkey. 
- Attending the Guest Lecture ' ENT in the UK; Training, Teaching and Practicing 

Opportunities' under the auspices of the ORL-HNS Society Emirates Medical Association 
15th February 2005. 

 

 



Conferences and Symposium: 

- Attending the 2nd Rhino Sul Conference. Sulaymaniyah, 12 – 15 September 2019. 
- Participating and Attending the " Al-Mustansiriyah ENT symposium". Baghdad, 7 April 

2019. 
- Participating and attending the Fourteenth Scientific Conference held at Mustansiriyah 

College of Medicine. Baghdad, 7 – 9 April 2019. 
- Participating and attending the symposium entitled "Updates in Guidelines of Acute 

Sinusitis ". Baghdad, 4 January 2019. 
- Attending the 3rd Medical City ENT conference. Baghdad, 1 November 2018.  
- Attending the symposium entitled "Julphar Iraq Annual Forum". Istanbul, 24 October 

2018. 
- Attending the Thirteenth Scientific Conference held at Mustansiriyah College of 

Medicine. Baghdad, 22-23 March 2018. 
- Attending the 2nd international conference of Iraqi Otorhinolaryngology-Head and Neck 

Surgery Society. Baghdad, 31 January – 2 February 2018.  
- Attending the Twelfth Scientific Conference held at Mustansiriyah College of Medicine. 

Baghdad, 23 – 24 March 2017.  
- Attending the 2nd postgraduate studies conference. Baghdad, 21 December. 2017. 
- Attending the symposium entitled "Julphar Iraq Annual Forum". Istanbul, October 2017 
- INT'L BIENNALE MILANO MASTERCLASS, attending the segment '' ENDO 

MILANO, sinuses, orbit, skull base ". Milano, 24 – 26 March 2017. 
- Attending the temporal bone dissection segment of the 2nd Sulaymaniyah Master 

Dissection course in Otorhinolaryngology, Head and Neck surgery, 1 – 3 September 2016.   
- Attending the First International Conference of Iraqi Kurdistan Society of 

Otolaryngology-Head & Neck Surgery. Erbil, 27 – 29 April 2016. 
- Attending the 1st Otolaryngology and Head and Neck Surgery symposium held by 

Imamein Kadhimein medical city. Baghdad, 27 March 2016.   
- Attending the Eleventh Scientific Conference held at Mustansiriyah College of Medicine. 

Baghdad, 24-25 March 2016. 
- Participating and attending the 2nd Medical City Symposium in Otolaryngology Advances.  

Baghdad, 17 September 2015.  
- Attending the Tenth Scientific Conference held at Mustansiriyah College of Medicine. 

Baghdad, 9 – 10 April 2015. 
- Attending the Ninth Scientific Conference held at Mustansiriyah College of Medicine. 

Baghdad, 27 – 28 March 2014. 
- Attending the Eighth Scientific Conference held at Mustansiriyah College of Medicine. 

Baghdad, 21 – 22 March 2013. 



- Attending the Eighth Scientific Meeting of the Iraqi Society of Otolaryngology, Head and 
Neck Surgery. Baghdad, 18 March 2013. 

- Attending the Seventh Scientific Meeting of the Iraqi Society of Otolaryngology, Head 
and Neck Surgery. Baghdad, 18 May 2013. 

- Attending the educational activity (Otolaryngology Update) provided by Arab Health. 
Dubai 2012. 

- Attending the First ENT scientific symposium held by Al-Yarmouk Center for 
Otolaryngology "Cochlear Implant and Ear Infection". Baghdad, 2011. 

- Attending the Fifth Scientific Conference held at Mustansiriyah College of Medicine. 
Baghdad, 21 – 22 April 2010. 

- Attending the IMA 38th Scientific Conference 5 – 7 April 2008. 
- Attending the educational activity (Otolaryngology Update) provided by Arab Health. 

Dubai 12 – 15 February 2005. 
- Attending the First International Congress of the Iraqi Society of Otolaryngology, Head 

and Neck Surgery. Baghdad 6 – 8 February 2002.  
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