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 A: Personal Information                 المعلومات الشخصية: أوالً  

                                                                                                                   
 حسن علي عجه عاصي :االسم الرباعي    

                                                                
Name    : Hassan Ali Ajah Assi 

 
 

  المدائن/بغداد : مكان الوالدة    
                    

Birth place   :  Baghdad 
 
 Birth date :    ۱۰/۳/۱۹٦٦ تاريخ الوالدة   

     
 كركوك : المحافظة        العراق: الدولة                غرناطة/كركوك : محل السكن الحالي    
     
 date   :۱۱/۱۱/۲۰۰۷تاريخ التعيين    

          
     متزوج:   الحالة االجتماعية       
 

     ٤:             عدد األطفال   
                              
 

                                Board) دكتوراه(بورد  :Certificationالشهادة    
                                                          

                                            استاذ مساعد  Scientific Grade:   Ass . profاللقب العلمي   
 

  ۲۰۱۳/Scientific Grade date   :          ۱٦/٥اللقب العلمي تاريخ الحصول على    
            

   
 First appointment Date  : ۲۲/۱۰/۱۹۸٤ تاريخ أول تعيين 
 

 كلية الطب جامعة الموصل:  مكان أول تعيين   
   
   First appointment place :Baghdad health directory 

: قسم او فرع                        الطب  :كلية    كركوك     : جامعة   : مكان الوظيفة الحالي      
 الجراحة

  
      : عقد         : تنسيب         دائمي: دائمي    : صنف الدوام      
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      : .telephone noرقم الهاتف   
 
 E-mail :  hassanajah2014@gmail.comالبريد االلكتروني   
 
 سنة ۱۳ :عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي  
 
 سنة ۲۰: عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي  
 
  
                                       B: Specializeاالختصاص                                      :ثانياً  
 

        طب وجراحة عامة :االختصاص العام
           

:General Specialty  ٍ◌   general medicine 
  
 

 جراحة عامة:االختصاص الدقيق
                                                                    

 ِ◌Accurate Specialty : general surgery  
 
 
 
 
  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 : ثالثاً   
 

 :Profالدكتوراه  -۱
 

 Country: iraq العراق :الدولة 

 City:baghdad بغداد :المدينة 

 University:Iraqi board for medical                                  المجلس العراقي لالختصاصات الطبية:         الجامعة
specilaizations 

 :۲۸/٥/۲۰۰٦Date  ۲۸/٥/۲۰۰٦ :تاريخ الحصول على الشهادة 

 
 
 

 : MScالماجستير -۲
 

 :Country                                                                          :الدولة 

 :City                                                                                :المدينة 

 :University                                                                      :الجامعة

 :Date            : تاريخ الحصول على الشهادة
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 : BSc سالبكالوريو -۳

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 High schoolاإلعدادية . ٤
 

 Country: iraq      العراق: الدولة 

 City: baghdad      بغداد: المدينة 

 School: almurooj                                                   المروج:   المدرسة

 Date: 1984       ۱۹۸٤:سنة التخرج 

 
 
 
 
 
 

 : اللغات التي يجيدها . ٥
 

 اللغة ت
 العربية ۱
 االنكليزية ۲
           
       

 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Country:iraq     العراق :الدولة 

  City:mosul   الموصل :المدينة 

 University: of mosul      جامعة الموصل: الجامعة

 Date: 1990       ۱۹۹۰:  سنة التخرج 
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 University Teaching Experience    :الخبرة التدريسية في الجامعة   : رابعا
 

 : األوليةفي الدراسات  المواد الدراسية التي قمت بتدريسها -۱
                                            

                                                                  
 

 ) :دكتوراه /  ماجستير ( المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات العليا  -۲
 

 
         

 :على طلبة الدراسات العليا  اإلشراف     
 

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت
 ۲۰۱۸-۲۰۰۷ الجراحة طب اسنان تكريت الرابعة الجراحة العامة -۱
 الى االن-۲۰۱۸ الجراحة طب كركوك الرابعة الجراحة العامة -۲
 الى االن-۲۰۱۸ الجراحة طب كركوك السادسة الجراحة العامة -۳
٤-      
٥-      
٦-      
۷-      
۸-      
۹-      
                               
                               
                               

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت
طالب               الجراحة العامة 

 ۲۰۱۸-۲۰۱۰             البورد

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 عدد الطلبة 
 ۲ 

 اسم البحث
 

Study role of h.phlori in patients 
with DM and peptic ulcer 

Liver necrosis after alcohol 
consumption in in rat 

 عدد الرسائل و االطاريح التي قومها علمياً خالل سنة التقويم 
 ٤ 
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  Current Scholarly activesاألنشطة العلمية الحالية                    : خامساً  
 

 :المنشورة  الكتب والبحوث.۱    
 

رقم المجلة  اسم المجلة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN رقم  العدد تاريخ النشر

 الصفحة
۱- /Study of locoregional 

recurrence after breast 
conserving surgery  

   ۲۰۰۷  مجلة بغداد الطبية

۲-       The residual cavity 
after hepatic 

endocystecomy:acomparative 
clinical study of the surgical 

options 

مجلة تكريت لعلوم      
             ۲۰۱۱       الصيدلة

۳-       Determinatoin of 
urinary 5-hydroxyindolacetiv 

scid in acute appendicitis 
patients in tikrit city 

علوم مجلة تكريت ل          
             ۲۰۱۳       الصيدلة

٤-      localiizaty & secifity of 
ultrasound in detection & 
sensitivity of undescended 

teste 

مجلة تكريت                
             ۲۰۱۳       الطبية

٥-       sacrococcygeal 
pilonidal sinus:a 

comparative study of 
excision bascoms technique 

& with laying open 

مجلة                     
             ۲۰۱٤       تكريت الطبية

٦-      extracellular 
biosynthesis of silver 

nanoparticles using fusarium 
graminearum and their 

antimicrobial activity 

     journal of 
global pharma 

technology 
           ۲۰۱۷             

۷-       extracellular 
biosynthesis of silver 

nanoparticles by 
haemophilus influenza and 
their antimicrobial activity  

     jornal of 
pharmaceutical 

sciences and research 
           ۲۰۱۸             

                                     
                                     
                                     
                                     

 
 ۳ ) ماجستير / دكتوراه ( عدد المناقشات التي شارك بها 
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 :الكتب أو البحوث تحت النشر.۲
 

 أسم البحث أو الكتاب ت
۱ Acute appendicitis in pregnacy 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 : الكتب أو البحوث غير المنشورة.۳
 

 أسم البحث أو الكتاب ت
۱ cervical lymphadenitis in TB 
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 :والندوات  المؤتمرات.٤
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره في  ت
 البلد الندوة / تاريخ المؤتمر الندوة /  اسم المؤتمر المؤتمر

 الموصل 2002  مؤتمر الجراحة الناظورية ۱
المؤتمر العلمي السادس لدائرة       ۲

 تكريت 2008  صحة صالح الدين

المؤتمر العلمي الثاني لكلية طب       ۳
جامعة تكريت       ۲۰۰۹            تكريت

 كلية الطب
المؤتمر لعلمي السابع لدائرة صحة       ٤

 تكريت      ۲۰۱۰            صالح الدين

المؤتمر العلمي الثالث لكلية طب       ٥
جامعة تكريت       ۲۰۱۱            تكريت

 كلية الطالب
المؤتمر العلمي الثامن لدائرة صحة       ٦

 تكريت      ۲۰۱۲            صالح الدين

 جامعة تكريت      ۲۰۱۳            المؤتمر العلمي للمجموعة الطبية      ۷
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 :خدمات اإلدارية والمهنية.٥
مقرر قسم هندسة النفط ، رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كركوك :ه مثلعمل أثناء األستاذتقلدها  إداريةيكتب هنا أي مناصب :مالحظة

 . كلية الهندسة
 المنصب اإلداري  ت
 ۲۰۱۰رئيس فرع جراحة الفم والوجه والفكين جامعة تكريت كلية طب االسنان       ۱
 ۲۰۱٥ جراحة الفم والوجه والفكين جامعة تكريت كلية طب االسنانمقرر فرع       ۲
 ۲۰۱٦ جراحة الفم والوجه والفكين جامعة تكريت كلية طب االسنانرئيس فرع       ۳
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 :خدمة الجامعة والمجتمع 

 .تدريب الطلبة ، الخطابة إعطاء محاضرة في فن : يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل :مالحظة
 

 الخدمات  ت
 محاظرات في الوقاية الصحية في مخيمات النازحين       ۱
 محاظرات في االسعافات االولية في المدارس       ۲
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.٦
 

 المجالت أو الدوريات  ت
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 اخرى -۷  
                                          

 معلومات اخرى  ت
۱       
       
       
       
       
       

                 
 
 
 
  شهادة تدريبية من جامعة بغداد / مثال عدا المذكوردات اخرى تم الحصول عليها شهايكتب هنا أي  -:مالحظة  

            
        هامبورغ/المانيا/شهادة تدريب في الجراحة الناظورية            


