السيرة الذاتية
البيانات الشخصية:
االسم الكامل :خليل عواد حسون.
يوليو/تموز  1951بغداد .العراق.
تأريخ الميالد :األول ِم ْن
ِ
الجنسية :عراقي.
َ
َ
الحاله الزوجيهُ :متز ّوج.
اسم الزوج ِة :احالم حميد مجيد.
عدد األطفا ِل :أربعة.
الدرجات األكاديمية:
 .1التخرج من اعدادية الكلظميه في بغداد .1968
َ .2من َح شهادة البكالوريوس في الطب والجراحه ِم ْن كليَّ ِة الطب جامع ِة بغداد .1974
َ .3منحتْ درجةُ
الدبلوم العالي جراحة عامه ِم ْن كليَّ ِة الطب جامع ِة بغداد .1989
ِ
 .4زميل المجلس العلمي العربي لالختصاصات الطبيِه ،مجلس الجامعه العربي ِة للجراح ِة سي.
أي .بي .إس .1989
العضويات:
 .1عضونقابة االطباء العراقي ِة .1974
جراحين .1999
 .2عضو ا ِلجمعيه العراقي ِه لل ّ
الليزر العراقي ِ .2004
مع
ِ
 .3عضو مج ِ
التجارب األكاديمية:
بع ،ال ُخامس و السادس ل ُ
ب في الجامع ِة المستنصريه
ب كليات الط ّ
طال ِ
 .1التعليم السريري ُ
للرا ِ
وجامعة بغداد منذ . 1996
ت الطبي ِة بغداد والجامعه
ب
السادس لنيل شهادة البكالوريوس في الكُليّا ِ
ِ
 .2ال ُم ْمتَ ِحن لطال ِ
المستنصريه -منذ 1997
 . 3عضو هيئه تدريسيه كليَّ ِة طب الكندي  -جامعة بغداد -منذ .1999
 .4االشراف والتدريب لطلبة المجلس العلمي العراقي والعربي في مستشفى الكندي التعليمي
منذ 2000
 .5أعلنَ
كمدرب ومشرف لمرشّحي المجلس العلمي العراقي والعربي منذ .2000
ّ
الموقع:
 .1أستاذ مساعدِ .جراح ِة عامه كل َّي ِة طب الكندي  -جامعة بغداد.
اح استشاري -قسم .الجراح ِة  -مستشفى الكندي التعليمي .بغداد.
ّ .2
جر ِ
لطب بغداد -و المستنصريه.
ُ .3م ْمتَ ِحن في كليات ا ّ ِ
التعيينات الطبية:
 .1أغسطس/آب  – 1974مقيم دوري في مستشفى الفرات االوسط  -كوفه،
 .2أغسطس/آب  - 1975الخدمة العسكرية  1977أكتوبر/تشرين األول في المستشفيات
العسكري ِة المختلف ِة في العراق.
1

 .3نوفمبر/تشرين الث ّاني  - 1977يوليو/تموز  :1979الخدمات الريفية في مستشفى الحويجه
 محافظة كركوك.قسم جراحة العظام والكسور.
 .4أغسطس/آب  - 1979يوليو/تموز  1983مقي اقدم في ِ
مستشفى المدين ِة التعليمي الطبي ِ بغداد.
 .5أغسطس/آب  - 1983سبتمبر/أيلول  1984مقيم اقدم جراحه عامه مدينة الطب بغداد.
 .6أكتوبر/تشرين األول  - 1984ديسمبر/كانون األول  – 1989طالب دراسات عليا المجلس
العلمي العربي الختصاص الجراح ِة العامه .مركز المدينة الطبي .مستشفى المدين ِة التعليمي
الطبيِ ،بغداد.
 1994 - 1990- 7طبيب اختصاص في مستشفى بابل الجراحي.
جراحه عا ّمه في مستشفى النعمان بغداد.
 1995 - 1994 -8طبيب اختصاص ّ
اح اختصاص في مستشفى الكرخ الجراحي  -بغداد.
ّ 1999 -1995- 9
جر ِ
 – 1999 -10جراح استشاري في مستشفى الكندي التعليمي بغداد.
عيّنَ ُمحاضرفي فرع الجراحه في جامع ِة بغداد كلية طب الكندي.
 .11يونيو/حزيران َ 1999 -
 2003 -12أستاذ مساعدِ .جراح ِة عامه في كليَّ ِة طب الكندي -جامعة بغداد.
 2008 -13نقل خدمات الى كلية الطب الجامعه المستنصريه
 2016 -14احله على التقاعد لبلوغي السن القانوني
 2017 -15استاذ مساعد في كلية طب االسنان -جامعة اوروك ولحد االن
الدورات التدريبيه:
 .1دوره في التنظير المعوي في مستشفى الكرامه -بغداد .1993
ق التدريس جامعةَ بغداد .1999
 .2دوره في طرائ ِ
ت النواف ِذ في جامع ِة بغداد .2000
ب على
نظام عمليا ِ
ِ
 .3دوره في الحاسو ِ
والليزر  -جامعة بغداد .2002 -
الليزر في الجراح ِة في معه ِد البالزما
تطبيق
 .4دوره في
َ
ِ
ِ
إشتراكات المؤتمراتَ والمنشوراتَ :
األسنان العراقي ِة،
شر في مجلّ ِة
ب تحلي ُل  Osteomalaciaفي المرضى
 .1يُس ّب ُ
العراقيين( .نَ َ
ِ
ِ
ال.)2002 ,34 .
شر في المجلّ ِة البصرة
 Fissurectomy .2و Sphincterotomyداخلي
زمن (نَ َ
ِ
للناسور ال ُم ِ
األو ِل .)2003
الجزء Surgery. 9
ِ
مارس/آذار ّ
ِ
ّ
َ
الجزء مجل ِة كليَّ ِة ال Kindyالطبي2 .
المسنين (نشروا في
 .3إلتهاب زائدة دودية في المرضى
ِ
ِ
ال (.)2004 )1
َ
شر في
الذكور في بغداد
 .4حدوث  Cholelithiasisفي المرضى
باأللم البطني ِ األعلى (ن َ
ِ
ِ
الجزء مجلّ ِة كليَّ ِة ال Kindyالطبي 2 .ال .)2004 2
ِ
َ
َ
ّ
للنشر في
ب إلتهاب زائدة دودية (قب َل
غير حا ِ ّد  -ثق َ
ِ
 .5المضادات الحيوية  Prophylaxisفي ِ
مجلّ ِة كليَّ ِة ال Kindyالطبية).
اء في 2000
المؤتمر األو ِل
 .6شاركَ في
لطب الغُدَد الص ّم ِ
ّ
ِ
العنوان الورقي Surgery :للغدة الدرقي ِة الكبير ِة.
مركزان .2001
المؤتمر الثاني ِ لHepatology
 .7شاركَ في
وطب جهاز هضمي يُ
ّ
ِ
ِ
زمن.
العنوان الورقي Fissurectomy :و Sphincterotomyداخلي
ِ
للناسور ال ُم ِ
هاتف 07704536776
البريد اإللكتروني:
khaleelian@yahoo.com
2

