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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                             سور سعذ عبذ الحسيي جىاد .د:االسن الرباعي    

                                                                

Name    : Summer Saad Abdul Hussain Jawad  

 

 

 بغذاد :  هكاى الىالدة   

                    

Birth place   : BAGHDAD  

 

                               Birth date   :25/2/1965  25/2/1965 حاريخ الىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   الشهادة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  اللمب العلوي 

            

   

    First appointment Date  :1988  حاريخ أول حعييي

 

 بغذاد    /هسخشفً هذيٌت الثىرة :  هكاى أول حعييي   

   

   First appointment place :baghdad Hospital  

 

 

       :.telephone noرلن الهاحف 

 

       :E-mailالبريذ االلكخروًي 
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 6:  عذد سٌىاث الخذهت في الخعلين العالي

 

  حسعت عشر سٌت  19:  عذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

 الباطٌيت        :االخخصاص العام

           

:General Specialty  ٍ    Internal Medicine  

  

 

 لكبذالجهاز الهضوي وا:االخخصاص الذليك
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : Gastro Entrology and Hepatologtology  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :union of arabic countriesCountry العراق                                           / جاهعت الذولت العربيت :الذولت 

 :baghdad /baghdad City                                                        بغذاد /بغذاد:الوذيٌت 

 جاهعت بغذاد                                           / جاهعت الذولت العربيت :الجاهعت
union of arabic 

countriesUniversity: 

 
 
 
 : MScالواجسخير .2

 

 :Country                                                                          :الذولت 

 :City                                                                                :الوذيٌت 

 :University                                                                      :الجاهعت
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 : BSc شالبكالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراق:الذولت 

 :baghdadCity                                                                      بغذاد:الوذيٌت 

 :Baghdad Unversity  University جاهعت بغذاد                                                            :الجاهعت

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراق:الذولت 

 :baghdadCity                                                                      بغذاد:الوذيٌت 

 :School                                                      واحذ حسيراى بغذاد اعذاديت :الوذرست

 
 
 
 :أخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
                                      (EUS)شيادة تدريب في الناظور السوناري من اليند   .1
 شيادة تدريب عمى طرق معالجة التياب الكبد الفيروس من تركيا  .2
     شيادة تدريب عمى طرق الحديثة في معالجة حاالت التياب الكبد الفيروسي في لبنان  .3

 جامعة كركوك/شعادة تدريب في عموم الحاسبات المتطورة   .4
 
شهادة تدريبية من جامعة بغداد :  ما ذكرت فوق مثلايكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عميها عد :مالحظة   

                                             . في امن المعمومات
 

                                                                       
    



    جاهعت كركىن                                                                  هركس الحاسبت واالًخرًيج

 University Teachingالخبرة التدريسية في الجامعة       : رابعا

Experience 

 
 :المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2008 االدوية  الطب الثالثة  عمم االدوية   .1
 2009 االدوية  الطب الثالثةعمم االدوية   .2
 2011-2010-2009 الفسمجة الطب الثانية  عمم الفسمجة   .3
 2009 الفسمجة الطب الثانية عمم الفسمجة  .4
 2012.2011.2010. الفسمجة الطب الثانية عمم الفسمجة  .5
-2010-2009-2008 ية الباطن الطبالثالثة  عمم الباطنية   .6

2013.2012.2011 
 2013 الى 2008من  الباطنية الطبالثالثة  عمم الباطنية  .7
 2009.2010.2011.2012.2013 الباطنية الطب  الرابعة عمم الباطنية  .8
 2012.2013.2011-.2010 الباطنية الطب السادسة  الباطنية  .9

 2010.2011.2012.2013 طب المجتمع  الطب الثالث  طب المجتمع   .10
 2007 التمريض التمريض  الثانية صصي تمريض تخ  .11
 2008 التمريض التمريض الثانية تمريض تخصصي  .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 

رقم  العدد تاريخ النشر
 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.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 دور ناظور المستقيم في تشخيص اسباب نزف من المعقد  .1
 أىمية خزعة المعدة في تشخيص الجرثومة الحمزونية المسببة لقرحة األثنى عشري  .2

 (دراسة وبائية)معدل االصابة بالتياب الكبد الفيروس في كركوك   .3

 دور أضطراب وظيفة الغدة الدرقية تييج االمعاء المزمن  .4

 الدور التشخيصي لوجود دالئل الجرثومة الحمزونية في خروج المرضى المصابين بقرحة االثنى عشري  .5

 معالجة مرض االنسداد الفتحة البوابيو المعدية  .6

 (ب)مستوى االجسام المضادة بعد أخذ تطعيم ضد التياب الكبد الفيروس  .7

 دراسة الحاالت المحالة الى مركز الجياز اليضمي في كركوك  .8

9.        

10.        

 
 :المؤتمرات.4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

 العراق  1987 كمية طب بغداد  بحث عن سرطان الرئة   .1

شخيص الفحص الخموي مقارنة بين ت  .2
والفحص النسيجي في تشخيص أورام 

 الجياز اليضمي  
 سوريا  2003      

ظور المستقيم ودوره في دراسة حول نا  .3
 تشخيص الحاالت المرضية 

 العراق  2009 وزارة الصحة / مؤتمر كركوك 

ندوة واحتفالية داء السكري العالمي   .4
((W.D.D 

      2011-2012-
 العراق  2013

 العراق 2013-2012       ندوة واحتفالية يوم الكمى العالمي  .5

 العراق 2010        كركوك /مؤتمر طب المختبرات   .6
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ات  االمار/الشارقة  2011       عالمي الطباء العراقالمؤتمر ال  .7
 المتحدة 

مؤتمر مركز امراض المفاصل وعالج   .8
  السميمانية /انترفيرون

 العراق  2010      

مؤتمر مركز امراض المفاصل وعالج   .9
  اربيل / انترفيرون

 العراق 2010      

 تركيا  2012       مؤتمر اطباء القمب العراقيين   .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
 2008رئيس فرع طب المجتمع   .1
 كمية طب كركوك/عضوه في لجنة الترقية  .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
 اشراف عمى دراسة ماجستير الكمية التقنية   .1
 كمية التمريض-  طالب المرحمة المنتيية  واشراف عمى بحوثتدريب  .2
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 2011-2010-2009-2008-2007كمية طب/تدريب طالب المرحمة الرابعة   .3

 2011-2013-20102012كمية طب /تدريب طالب المرحمة السادسة   .4

 2010توعية طالب المدارس حول االنفمونزا الوبائية   .5

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 عضوة في مجمس البورد الكوردستاني ألمراض الجياز اليضمي  .1
 عضوة في مجمة جمعية أطباءكردستان  .2

 عضوة في مجمة نقابة أطباء كردستان  .3

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


