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الشهادات 
 الدراسية

 سنة التخرج القسم الكلية الجامعة 

 1995  الطب بغداد البكالوريوس

     الماجستير

 2002 جراحة بولية  الهيئة العراقية الدكتوراه

 أستاذ مساعد اللقب العلمي

 بولية التخصص الدقيق جراحة التخصص العام

 تجميل االحليل مجاالت التخصص المهتم بها

  لغاية تاريخ من تاريخ المهمة ت المهام اإلدارية

 2013\11\1 2010\11\1 مقرر فرع الجراحة 1 

 االن 2013\11\1 رئيس فرع الجراحة 2 

  االن 2011 مسؤول المركز التدريبي 3 

 الصفحة السنة العدد المجلد اسم المجلة العنوان  ت البحوث 

 147-139 2007 1 2 القادسية الطبية استخدام غوالق الفا في عالج حصاة اسفل الحالب 1 العلمية 

 159-153 2007 1 10 الكوفه الطبية ارتفاع هرمون الحليب عند الرجال 2 المنشورة

 114-103 2008 5 4 القادسية استخدام عقار بنتوكسيفيللين في عالج العقم المجهول السبب 3 

  2009 2 6 بابل الطبية دمج عملية الدوالي مع عملية جابولي 4

درجة االزعاج المتسبب من التبول الليلي في مجموعة من  5
 مرضى الديوانية

  2010 9 6 القادسية الطبية

  2013 19 11 القادسية الطبية تحليل قياسات السونار في تقييم ابعاد وحجم البروستات 6

    السنة دار النشر العنوان ت الكتب العلمية المؤلفة

        

  السنة الجهة المنظمة للمؤتمر عنوان المؤتمر عنوان البحث ت البحوث 

استخدام غوالق الفا في عالج حصاة  1 الملقاة في 
 اسفل الحالب

 2008 دائرة صحة الديوانية مؤتمر الديوانية الطبي االول

دمج عملية جابولي مع عملية دوالي  2 المؤتمرات
 الخصية

 2010 جامعة القادسية\ كلية الطب المؤتمر الطبي االول لكلية الطب

تجميل المبال السفلي باستخدام خفقة  3 
 صفنية

 2010 دائرة صحة الديوانية مؤتمر الديوانية الطبي السادس

شق منتصف الصفن لعالج امراض  4
 الخصية

 2013 دائرة صحة الديوانية مؤتمر دائرة صحة الديوانية السابع

  السنة الحهة المانحة اسم الجائزة او الشهادة ت الجوائز 

 2010 جامعة القادسية\ كلية الطب  شهادة تقديرية 1 العلمية 

 2012 جامعة القادسية\ كلية الطب  شهادة تقديرية 2 والشهادات 

 2010 مدير عام دائرة صحة الديوانية  شهادة تقديرية 3 التقديرية

        

 السنة االجامعة  اسم الطالب عنوان الرسالة أو األطروحة ت اإلشراف 

 2011 الهيئة العراقية احمد عبد االمير علوان تقييم التفتيت بالليزرفي مستشفى الديوانية التعليمي 1 على 

 2012 = احمد علي عبيد  2 الدراسات 

 2013  مروان عبد العزيز  3 العليا

 2013  عامر علوان  4 

 

 

  

 

 

 



Name  Ali hamdan fahad Al-kuty  

e. mail Ali71hf"yahoo.com phone 0096478010859292 

Qualifications  degree university college year  

 M.B.Ch.B baghdad medicine 1995 

 FICMS Iraqi board for medical 
specialization 

UROLOGY 2002 

 FEBU European board of urology  2010 

Scientific 
.... 

Assistant 
professor 

  

speciality surgery Sub-spaeciality urology 

interest urithroplasty  

Mham 
idarira 

 since  till     

 Organizer of surgical department 2010 2013     

 Chief of surgical department 2013 now     

 Chief of urology centre 2011      

publicati
ons 

No. title magazine Vol
.  

numb
er 

yea
r 

page
s 

 1 The use of alpha blockers in 
treatment of lower ureteric 
stone 

Qadissiyah medical journal 2 1 200
7 

139-
147 

 2 hyperpeolactenemea in 
asthenospermic infertile 
males ed in 

Alkufa medical 
journal. 
 

10 1 200
7 

153-
159 

 3 oral pentoxifillin HCL in 
treatment of idiopathic 
male infertility 

Qadissiyah medical journal 4 5 200
8 

103-

114 

 4 concomitant 
varicocelectomy and 
Jaboulay's 

Babylon medical journal 6 2 200
9 

 

 5 THE DEGREE OF BOTHER OF 
NOCTUREA ON QUALITY OF LIFE 
IN A GROUP FROM AL-DIWANIYA 
POPULATIO 

Qadissiyah medical journal     

 6 Analysis of suprapubic 
ultrasonographic measurements 
in assessment of prostate 
dimensions and volume 

Qadissiyah medical journal 11 19 201
3 

 

Thesis  No. Thesis name Conference name organizer Year 

1 The use of alpha blockers in 
treatment of lower ureteric 
stone 

AdDiwaniyah first scientific 
conference 

Diwaniyah 
health 
office 

2008 

2 Concomitant varicocelectomy 
and Haboulays operation 

First scientific conference of 
Alqadissiyah medical college 

Alqadissiya
h medical 
college 

2010 

3 Tunnelling of scrotal flap for 
repair of hypospadias 

AdDiwaniyah sixth scientific 
conference 

Diwaniyah 
health 
office 

2010 

4 Midline scrotal incision for 
treatment of intrascrotal 
diseases 

AdDiwaniyah seventh 
scientific conference 

Diwaniyah 
health 
office 

2013 

 No. jaeeza giver year  

 1 Certificate of appreciation  College of medicine 2010  



 2 Certificate of appreciation General manager of health 
office 

2010  

 3 Certificate of appreciation College of medicine 2012  

Postgrad
uate 
student 
observati
on 

No. Student name Thesis title institute year 

1 Ahmed Abdulamer Alwan   2011 

2 Ahmed Ali Obeed   2012 

3 Marwan Abdulaziz   2013 

 4 Amir    2013 

 


