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[Full name] 

 صورة 

]حسين علي حسين جاسم   االسم

 [الرباعي

[General and specific field] 
[Email] 

االختصاص العام  ]طبيب اختصاص جراحة بولية

 [والدقيق
Hussein_hamdani@mu.edu.iq[االميل] 

 

General information   المعلومات الشخصية 
Position: :المنصب 

Working location: لطب مكان العمل الحالي:جامعة المثنى/كلية ا 

Address: :السماوة / مجمع اسكان الدوحهالعنوان 

Marital status: :متزوجالحالة االجتماعية 

Degree:  :استاذ مساعد   اللقب العلمي 

Language and hobbies:  كرة القدم العربية/ االنكليزية / :اللغات والهوايات 

Other contacts:  :معلومات اتصال اخرى 

Research gate web: :موقع بوابة الباحثHussein Hamdani 

Google scholar web: :موقع الباحث العلميHussain A. Al_Hamdani 

Other websites : :مواقع اخرى 

 

Education certificate    الشهادات 

لعراق(ا ) 

وزارة الصحة / المجلس  

الختصاصات العربي ل

 الصحية

جراحة المسالك 

(البولية ) 
 دكتوراه

2012_2017 

 ( سنة التخرج-سنة االلتحاق) ماجستير (االختصاص( )الجامعة المانحة( (الدولة المانحة(

 ( سنة التخرج-سنة االلتحاق) دبلوم عالي (االختصاص( )الجامعة المانحة( (الدولة المانحة(

 جامعة الكوفة كلية الطب  العراق
طب (االختصاص(

 وجراحة عامة 
 بكالوريوس

سنة -لتحاق2000سنة اال)

 2006(التخرج
 

Teaching experiences   المواد التي تدرس 
 الجراحة العامة( ) ثالثة( )ال لطب()ال

 (لجراحة البولية)ا لخامسة( )ا طب()ال
 

Papers and other publications   البحوث والمنشورات االخرى 
مكان النشر  

 )مجلة,دار نشر( 
 (عنوان النشر ) (السنة) (العدد) (المجلد)

نوع النشر 

 )بحث,كتاب,اخرى( 

مكان النشر  

 )مجلة,دار نشر( 
 (عنوان النشر ) (السنة) (العدد) (المجلد)

نوع النشر 

 )بحث,كتاب,اخرى( 
 

Position  المناصب التي تقلدها 
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 ( المنصب) )الفترة(  )معلومات اخرى(

 ( )المنصب )الفترة(  )معلومات اخرى(
 

Committees جان التي اشترك فيها لال 
 )اللجنة( )الفترة(  )معلومات اخرى(

 )اللجنة( )الفترة(  )معلومات اخرى(
 

Experiences and skills   الخبرات والمهارات 
 )المعلومات(

 

Conferences    المؤتمرات 
 )عنوان المؤتمر(  )السنة( )مكان المؤتمر( )معلومات اخرى(

 )عنوان المؤتمر(  )السنة( )مكان المؤتمر( )معلومات اخرى(
 

Course  الدورات 
 )عنوان الدورة( )السنة( )مكان الدورة( )معلومات اخرى(

 )عنوان الدورة( )السنة( )مكان الدورة( )معلومات اخرى(
 

Workshops   ورش العمل 
 )عنوان الورشة( )السنة( )مكان الورشة(  )معلومات اخرى(

 )عنوان الورشة( )السنة( )مكان الورشة(  )معلومات اخرى(
 

Awards and Donation  الجوائز والمنح 
 )نوع الجائزة او المنحة(  )السنة( )الجهة المانحة( )معلومات اخرى(

 )نوع الجائزة او المنحة(  )السنة( )الجهة المانحة( )معلومات اخرى(
 


