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        حسين جاسم محسن:      ـم ـــــــــاالســ

   1969 \1\29   : تاريخ الميـالد 

 متزوج   الحالة الزوجية :

  اربعة   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

     جراحة أنف وأذن وحنجرة:         صــالتـخـص

 أختصاصيطبيب :       ه ــــــالوظيف

   أستاذ مساعد    الدرجة العلمية :

           كلية طب الكندي\تدريسي :      عنوان العمل

    اليوجدالعمل   :      هاتف

   07901382911:       الهاتف النقال

       hussein.jassim@yahoo.com              كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة العلميةالدرجة 

 بكالوريوس
 

 1992 الطب المستنصرية

 - - - الماجستير

 هالدكتورا
 

 عربي بورد
 عراقي بورد

 

 المجلس العربي لالختصاصات الطبية
 الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية

2002 
2003 

    أخرى

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الوقت الحالي -2005 دادبغ كلية طب الكندي 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 Diseases of the ear 2005-2010 حنجرة أذنأنف  1

  Diseases of the nose 2005-2010 أنف أذن حنجرة 2

  Diseases of the pharynx 2005-2010 أنف أذن حنجرة 3

  Diseases of the larynx 2005-2010 أنف أذن حنجرة 4

  Diseases of the oral cavity 2005-2010 أنف أذن حنجرة 5

  Diseases of the salivary glands 2005-2010 أنف أذن حنجرة 6

  Diseases of the neck 2005-2010 أنف أذن حنجرة 7

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1994-1992 بغداد الرصافةائرة صحة د طبيب مقيم دوري 1

 2003-1997 مستشفى اليرموك التعليمي انف أذن حنجرة\دراسات عليا\مقيم أقدم   2

 2004-2003  دائرة صحة المثنى انف أذن حنجرة طبيب اختصاص 3

 2005-2004 م.الكندي التعليمي\دائرة صحة بغداد الرصافة انف أذن حنجرة طبيب اختصاص 4

 2009-2005 كلية طب الكندي\جامعة بغداد  انف أذن حنجرة \مدرس\تصاصطبيب اخ 5

 2011-2009 كلية طب الكندي\جامعة بغداد انف أذن حنجرة\أستاذ مساعد 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 :عليهاالتي أشرف ( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 - - - 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك بغداد\مدينة الطب 2001 مؤتمر أنف أذن حنجرة 1

 مشارك  الكندي التعليمي مستشفى 2008 ندوة حول الدوار 2

 مشارك جامعة بغداد 2008 دورة طرائق تدريس 3

 مشارك الكندي التعليمي مستشفى 2009 ندوة حول أمراض الغدة الدرقية 4

 مشارك قاعة النادي اللبناني 2010 ندوة حول توقف التنفس في النوم 5

المؤتمر العلمي التاسع و الثالثون  لنقابة  6
 العراقاطباء 

 مشارك نقابة اطباء العراق 2010

 مشارك مستشغى الكندي التعليمي 2010 الندوة العلمية حول اصابات الحوض 7

الندوة العلمية الرابعة للجمعية العراقية  8
 للوقاية من هشاشة العظام

 مشارك كلية طب الكندي 2011

     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 ج الكليةخار داخل الكلية

 2007تدريس طلبة البورد العربي  2010اللجنة االمتحانية   

  منسق موديول المرحلة الثالثة

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2008 مجلة كلية طب الكندي ذن والحنجرة في بغدادآفات الفم المرضية لمرضى عيادة األنف واأل  1

2 
حساسية ونوعية التشخيص آلفات الفم المرضية لمرضى عيادة األنف واألذن والحنجرة في 

 بغداد

 2008 مجلة كلية طب الكندي

 مجلة الهيئة العراقية لألختصاصات نماذج والعوامل الخطرة ألمراض األذن واألنف والحنجرة في األطفال 3

 لطبيةا

2008 

 2015 مجلة الهيئة العراقية لألختصاصات  4

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 نقابة أطباء العراق     

 جمعية أطباء األنف واأذن والحنجرة 

  جمعية الليزر العراقية    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

و شهادة الجائزة أ كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1994 مستشفى ابن البلدي كتاب شكر  1

 2007 دائرة صحة بغداد الرصافة كتاب شكر 2

 2008 جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2009 وزارة الصحة كتاب شكر 4

  كلية طب الكندي 2كتاب شكر عدد  5

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  التوجد 1

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية  

 األنكليزية             

              

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


