
 األستاذ الدكتور نزار ابقر احلسين
 ه0000 - 1350
 م0000 - 1932

، ووالددددددددددددد   1932/ 2/ 20ولددددددددددددد        
السدددددر  لسدددددد السدددددر    ددددد  ا سددددد  و رددددد  

 رئرس التشديفات امللكرة.
  مدددددددددد  ترائددددددددددت  ا  ت ائرددددددددددة     رئددددددددددة 

  الكاظمرددددددددددددددة، واملت ئدددددددددددددد ة  األنبدددددددددددددارين
/ 1950واإلع اتيددددة    لرددددة   دددد ات عددددا  

، والتحددب  كلرددة اددة عا  ددة عددن 1951
 .1957مشس للقاهدة وختدج هبا عا  

 

 

 1972الملكية في أدنبرة/  تخرج في كلية الجراحين الملكية. 

 :ُمنح شهادات 
 1975 نيويورك زمالة كلية األوعية الدموية العالمية/ -
  1984 سان فرانسيسكو كلية الجراحين األمريكية/زمالة  -
 1984 اليانوس زمالة كلية أطباء الصدر األمريكية/ -
    1986 شيكاغو زمالة كلية الجراحين العالمية/ -

  شهادة تقديرية (47)ُمنح 

  جائزة علمية داخل العراق وخارجه (32)حاز على 

  2003ولغاية  1999العلماء لألعوام ُمنح لقب )عالم من الفئة أ( لشموله بقانون رعاية 

  جمعية طبية داخل العراق وخارجه (19)انتخب عضواً في 

  بحثاً علمياً في مجالت عراقية وعربية وعالمية (67)نشر 

 2006على جراحات الصدر/  األول: إضاءات ،كتابين في حقل االختصاص نشر 

وأعّد ، 2008باللغة االنكليزية، والثاني: سرطان الرئة: دراسة طبية لرؤية تثقيفية/ 

ً عن والده بعنوان: باقر السيد أحمد الحسني: ذكريات من مسيرة الحكم الوطني  كتابا

رؤية من داخل البالط الملكي، وقد صدرت طبعته الثانية في  –الملكي في العراق 

 صفحة (487عن دار األديب في ) 2014عّمان عام 

  بحثاً في مؤتمرات علمية داخل العراق وخارجه (88)ألقى 

  رسالة علمية لطلبة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه والبورد  (58)أشرف على

 العراقي المعادل للدكتوراه

 1987، ثم جراح استشاري 1977ح لقب جراح اختصاصي عام ُمن 



  ثم استاذاً مساعداً فأستاذ عام 1974ُمنح لقب مدرس في كلية الطب بجامعة بغداد عام ،
1986 

  1994انتخب األستاذ األول بكلية الطب بجامعة بغداد عام 
   2009انتخب األستاذ األول في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية عام 

 و  2006تخب في مؤتمر يوم العلم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعامين ان

 ضمن قائمة األساتذة الرواد في الوزارة 2009

   ضمن  2009انتخب في مؤتمر يوم العلم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام

 ً  قائمة األساتذة المتميزين علمياً والمشهورين عالميا

 ستشارية لمجلة كلية الطب بجامعة بغدادعضو الهيئة اال 

 ساهم في تدريس وتدريب وتخريج أجيال من األطباء ومئات من األطباء االختصاصيين 

 :شغل مناصب 

رئيس شعبة جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية بكلية الطب/ جامعة بغداد  -

 2009 – 1986ومستشفى مدينة الطب التعليمي 

رئيس المجلس العلمي لجراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية في المجلس العراقي   -

 2009 – 1988لالختصاصات الطبية 

  2009 - 2004رئيس المجلس العراقي لالختصاصات الطبية )البورد العراقي(    -

  كتاب شكر وتقدير (20)حصل على أكثر من 

  2009/ 2/ 16أحيل على التقاعد في 

 2010)أستاذ متمرس( عام  ُمنح لقب 

 مقيم في العاصمة األردنية عّمان 

   

  

 


