
  األستاذ المساعد الدكتور حسٌن محمود غازي معاون العمٌد للشؤون االدارٌة 

 السٌرة الذاتٌة 

 

 االسم الرباعً واللقب: حسٌن محمود غازي مطلك الكنانً

 م1959مكان وتأرٌخ الوالدة : سوق الشٌوخ/ ذي قار / 

 اللقب العلمً: أستاذ مساعد

 /كلٌة الطب /الجامعة المستنصرٌةمكان العمل : فرع األمراض والطب العدلً 

 

 07901240747الهاتف الخلوي : 

 drhussein27@yahoo.com   البرٌد االلكترونً :

 

 الشهادات الحاصل علٌها:

 م1982فً عام   بكلورٌوس فً الطب والجراحة العامة / كلٌة الطب / جامعة الموصل    -1

 م1991/ كلٌة الطب /الجامعة المستنصرٌة فً عام   ماجستٌر فً علم األمراض /الطب العدلً -2   

 

 م7/8/1982  تأرٌخ أول تعٌٌن فً دوائر الدولة :

 م20/6/1984   تأرٌخ التعٌٌن فً التعلٌم العالً :

 

 الدوائر التً عمل بها:

 م1983-1982من طبٌب مقٌم دوري فً مستشفى الٌرموك التعلٌمً للفترة     -1

 1991-1984طبٌب معٌد فً كلٌة الطب / جامعة الموصل للفترة من     -2

 م1991تدرٌسً فً فرع االمراض والطب العدلً /كلٌة الطب /الجامعة المستنصرٌة منذ     -3

 

 األلقاب العلمٌة :

 24/9/1991  بتأرٌخ  الترقٌه الى مرتبة مدرس مساعد -1

 10/10/1994  بتأرٌخ الترقٌه الى مرتبة مدرس  -2

 16/2/1998بتأرٌخ    الترقٌه الى مرتبة أستاذ مساعد  -3

mailto:drhussein27@yahoo.com


 

 المواد التً درسها :

 ولغاٌة اآلن 1992-1991الطب العدلً لطلبة الدراسات األولٌة منذ العام الدراسً     -1

 فً علم األمراض والطب العدلً. الطب العدلً لطلبة الدراسات العلٌا للحصول على شهادة الماجستٌر وشهادة الدبلوم    -2

 االشراف على خمسة من طالب شهادة الماجستٌر فً الطب العدلً.    -3

 اللجان التً شارك بها:

 عضو ورئٌس للجنة االمتحانٌة فً الكلٌة    -1

 مقرر لجنة تطوٌر المناهج    -2

 عضو لجنة الترقٌات العلمٌة    -3

 نعضو لجنة متابعة أداء التدرٌسٌٌ    -4

 عضو اللجنة الرئٌسٌة لالعتماد والتقوٌم الذاتً    -5

 عضو لجنة العالقات العلمٌة والثقافٌة    -6

 بحثا   17=   عدد البحوث العلمٌة المنجزة) المنشورة والمقبولة للنشر(

 2013/ 11/ 12ولغاٌة  2003/ 28/6المناصب التً تقلدها: رئٌس فرع األمراض والطب العدلً فً كلٌة طب المستنصرٌة من 

 ولحد اآلن 2014/ 2/ 12معاون العمٌد للشؤون االدارٌة من 

 (21التشكرات : عدد )

 

  العقوبات : التوجد 

ا ٌضطلع معاونً العمٌد بمهام رسم سٌاسات الكلٌة وتحوٌلها الى واقع عمل ٌخدم العملٌة التدرٌسٌة واالدارٌة وللنهوض العلمً والتقنً وبم
والجامعة وابراز دور الكلٌة فً خدمة المجتمع عن طرٌق تخرٌج أطباء أكفاء وفق سٌاسات معتمدة من قبل  ٌتماشى وتوجهات الوزارة

 مجلس الكلٌة والجامعة والنهوض بالمجتمع الطبً عبر التقنٌات الحدٌثة والمعلومات الرصٌنة وزرع الرغبة للتعلٌم والتعلم فً روح منتسبً
ة والطموح فً تنفٌذ والتعاون بٌن االدارات كافة البراز الكلٌة بمستوى ٌحقق األهداف والمشاركة الكلٌة بما ٌحقق الهدف المنشود للكلٌ

االجابة على كافة الكتب الواردة الى مكتب معاون العمٌد  بتطوٌر العمل وفق التقنٌات الحدٌثة . وتكمن مهام معاون العمٌد للشؤون االدارٌة فً
فٌن االدارٌٌن والفنٌٌن فً شعب الكلٌة كافة ووفق متطلبات العمل فً الكلٌة وتوزٌعهم بٌن تلك الشعب للشؤون االدارٌة وتنسٌب أعمال الموظ
واصدار أوامرالتعٌٌن والتنسٌب واالحالة على التقاعد واالستقالة عدا ما ٌتعلق بتنفٌذ قرار مجلس  بما ٌضمن مصلحة الكلٌة واحتٌاجاتها 

والموافقة على منح االجازات االعتٌادٌة للفنٌٌن واالدارٌٌن والمتعاقدٌن من منتسبً الكلٌة  1989ة لسن 550قٌادة الثورة المنحل ذي الرقم 
فقة للتمتع بها داخل العراق وخارجه والموافقة على ترفٌع منتسبً الكلٌة من الفنٌٌن واالدارٌٌن واالشراف على االدارات التابعة له والموا

ن داخل العراق وخارجه لمنتسبً الكلٌة كافة على ان تكون تلك التقارٌر مستوفٌة للضوابط واألحكام على قبول التقارٌر الطبٌة الصادرة م
و تعدٌالته وتوجٌه كتب الشكر والتقدٌر لمنتسبً الكلٌة من الفنٌٌن  1959لسنة  76الواردة فً نظام االجازات المرضٌة ذي الرقم 
ة واجراء التنقالت الضرورٌة فً المالك االداري فً الكلٌة ووفق مقتضٌات المصلحة العامة واالدارٌٌن ووفق أحكام القوانٌن وأاالنظمة النافذ

والتوقٌع على اصدار األوامر الخاصة بمنح  و بالتنسٌق مع عمادة الكلٌة ورؤساء الفروع العلمٌة والسرٌرٌة واالدارات وضمن الحاجة الفعلٌة
المقررة قانونا لمن ٌحال على التقاعد من منتسبً الكلٌة والتوقٌع على استمارات العالوات االجازات االعتٌادٌة والعطل الصٌفٌة والمكافات 

لنافذة السنوٌة والترفٌعات الخاصة بالموظفٌن االدارٌٌن والفنٌٌن ومنح اجازة األمومة والوالدة لمنتسبات الكلٌة وحسب القرارات والتعلٌمات ا
فٌة وفق اللجان المختصة وفق الشروط العامة للمقاوالت والقوانٌن واألنظمة المرعٌة ومنح والموافقة على احالة الكشوف و المدد االضا

( عشرة آالف دٌنار فً كل حالة وصالحٌة توزٌع 10000المكافات النقدٌة والتشجٌعٌة لمنتسبً الكلٌة من المتمٌزٌن و بما ال ٌتجاوز ) 



ٌرٌة و بالتنسٌق مع السادة رؤساء الفروع العلمٌة والموافقة والصرف على سلف التخصٌصات المالٌة الالزمة بٌن األقسام العلمٌة والسر
 االٌفاد للتدرٌسٌٌن والفنٌٌن واالدارٌٌن لمنتسبً الكلٌة داخل العراق والفترات المناسبة النجاز المهمة والموافقة على منح التخصٌصات

مقررة وعلى وفق القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات والتوصٌة باحالة المهنٌة والهندسٌة وبدل العدوى والمخاطر والمخصصات األخرى ال
 منتسبً القسم الى التحقٌق وفق قانون انضباط موظفً الدولة .

 –شعبة الخدمات  –شعبة التجهٌزات  –الشعبة المالٌة  –والشعب االدارٌة المرتبطة بمعاون العمٌد للشؤون االدارٌة هً ) الشعبة االدارٌة 
 وحدة النشاط الفنً ( . –الوحدة الرٌاضٌة  –شعبة المكتبة ومجانٌة التعلٌم  –شعبة االعالم والعالقات العامة  –القانونٌة الشعبة 

 


