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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            حطيي قادر احوذ حطيي .د:االضن الرباعي    

                                                                

Name    : Dr.Hussein Qader Ahmed  

 

 

 مرمىك:  هناى الىالدة   

                    

Birth place   : kirkuk 

 

           Birth date   :1/1/1970             1970/1/1 حاريخ الىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   الشهادة 

                                                          

    Scientific Grade: Prof Assistant  اللقب العلوي 

            

   

                        First appointment Date  :9/10/1993 9/10/1993  حاريخ أوه حعييي

 

 دائرة صحت حنريج     / وزارة الصحت :  هناى أوه حعييي   

   

   First appointment place :Minisder of Health - Tikrit health      

 

 

       :.telephone noرقن الهاحف 

 

       :E-mailالبريذ االلنخروًي 
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 6:  عذد ضٌىاث الخذهت في الخعلين العالي

 

  ضٌت  14:  عذد ضٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

        طب و جراحت عاهت:االخخصاص العام

           

:General Specialty  ٍ    M.B.Ch.B.Medicean general surgery  

  

 

  جراحت عاهت: االخخصاص الذقيق
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : General  Surgery  
 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

 :Profالذمخىراٍ  .1

 

 :Iraq Country                                                العراق      :الذولت 

 :Baghdad City بغذاد                                                      :الوذيٌت 

 :C.A.B.S University الوجلص العربي لالخخصاصاث الطبيت                                           :الجاهعت

 
 
 
 : MScالواجطخير .2

 

 :Country                                                                          :الذولت 

 :City                                                                                :الوذيٌت 

 :University                                                                      :الجاهعت

 
 

 



    جاهعت مرمىك                                                                  هرمس الحاضبت واالًخرًيج
 

 : BSc شالبنالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراق:الذولت 

 :BaghdadCity                                                                        بغذاد    :الوذيٌت 

 :Al - mustansiryah University                                                               الوطخٌصريت       :الجاهعت

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراق:الذولت 

 :kirkukCity مرمىك                                                                     :الوذيٌت 

 :Abdul - Malik bin MarawanSchool                                                 عبذ الولل بي هرواى    اعذاديت:الوذرضت

 
 
 
 :أخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
شهادة تدريبية من جامعة بغداد :  ما ذكرت فوق مثلايكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عميها عد :مالحظة   

                                             . في امن المعمومات
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 University Teachingالخبرة التدريسية في الجامعة       : رابعا

Experience 

 
 :المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا

 

                                            

                                                                  
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
       الطب االولى  المصطمحات الطبية   .1

2006-2007 
 لحد االن 

 لحد االن - 2006       الطب الثانية تشريح   .2
 2010-2008       الطبالثالثة   جراحة عامة   .3
       الطبالرابعة   جراحة عامة   .4

2008-2010 -
 لحد االن

 2008-2007       الطبالثانية  انسجة   .5
 لحد االن

 2008-2007       الطب الثانية اجنة   .6
 2010- 2009       الطبالخامسة جراحة عامة    .7

 لحد االن
  لحد االن2010       الطب السادسةجراحة عامة    .8
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarlyاألاشطة العلمية الحالية                    : خامساً  

actives  
 :الكتب والبحوث المنشورة .1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
1.                                      

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :الكتب أو البحوث تحت النشر.2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.  Pravalence of antisperm antibodise  in  asthenospermic infertile male 
2.        

3.        

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :المؤتمرات.4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          
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7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

, رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوك :يكتب ىنا أي مناصب إدارية تقمدىا األستاذ أثناء عممو مثل:مالحظة
 . مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة

 المنصب اإلداري  ت
 كمية الطب / معاون العميد العممي   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :خدمة الجامعة والمجتمع.5

 .تدريب الطمبة , إعطاء محاضرة في فن الخطابة : يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل:مالحظة
 الخدمات  ت
  (ازادي )   تدريب الطمبة في المستشفى التعميمي   .1
 اجراء العمميات ومعالجة المرضى في المستشفى التعميمي  .2

 القيام بأعطاء المحاضرات في ندوات المستشفى  .3

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


