االسم :الخضر ناصر احمد لصور
الجنس :ذكر
الميالد1960 / 6 /1 :م
محل الميالد :قرية النجدة  ,مديرية لودر  ,محافظة أبين
الجنسية :يمني
الحالة االجتماعية :متزوج وأب لـ  9أطفال
العنوان :مدينة الشعب  ,مديرية البريقا  ,عدن  ,اليمن
تمفون المكتب967234428 :
سيار967777123106 :
البريد االلكترونيkhlaswar60@gmail.com :
الدراسة:
التعميم االبتدائي1972 - 1966 :
التعميم المتوسط1975 - 1972 :
التعميم الثانوي 1978 – 1975 :
كمية الطب  ,جامعة عدن1985- 1978 :
الدراسات العليا:
جراحة عامة ( السودان ) الجزء االول 1992 :م 1993-م
جراحة عامة ( السودان ) الجزء الثاني  1993 :م1996 -م

الخبرات العملية:
طبيب امتياز مستشفى الجمهورية بعدن  1984 :م– 1985م
مدرس في كمية الطب  ,جامعة عدن  1985 :م– 1986م
طبيب عام في مستشفى البيضاء والمستشفى العسكري بصنعاء1986 :م1990-م
مدرس كمية الطب ,جامعة صنعاء(جراحة عامة)1990 :م1992-م
دراسة عميا (دكتوراة اكمينيكية) في جامعة الخرطوم بالسودان1992 :م1996-م
استاذ مساعد كمية الطب جامعة عدن(جراحة عامة)1997 :م2007-م
استاذ مشارك جامعة عدن في الجراحة العامة2007 :م2014-م
استاذ الجراحة العامة جامعة عدن :مايو 2014م
مدير عام مستشفى الوحدة التعميمي العام ( الصداقة حاليا )1998 :م2000-م
مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن  2000 :م– 2016م
رئيس المجمس اليمني لمتخصصات الطبية فرع عدن2000 :م2016 -م
عضو لجنة التقييم والتدريب في المجمس العربي لمتخصصات الطبية2012 :م-
وحتى االن.
رئيس جامعة عدن  :سبتمبر 2016م
عضو مجمة المسالك البولية 2004 :م– وحتى االن
عضو نقابة االطباء اليمنيين
عضو نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن
عضو رابطة الجراحين العرب
المغات التي اجيدها :العربية واالنجميزية ( كتابة ونطقا )

Name: Alkhadher Nasser Ahmed Laswar
Sex: Male
Birth day: 1st June 1960
Place of birth: Abian Gov. Lodar District – Alnagda Village,
Yemen.
Nationality: Yemeni
Social situation: Married and father of nine children
Address: Al-sha'ab city, Albouriqa District, Aden, Yemen
Tel. : 9672234428
Mobile: 967777123106
E. mail: khlaswar60@gmail.com
Education:
:1972-1966

Primary school

:1975-1972

Intermediate school

:1978-1975

Secondary school

:1985-1978

Faculty of Medicine, University of Aden

Post-graduate study:
:1993-1992

Part – 1 of Surgery (Sudan)

:1996-1993

Part – 2 M. D G. Surgery (Sudan)

Professional and management experience:
:1985-1984 Intern in Al-gamhouria Teaching Hospital, Aden
:1986-1985

Demonstrator at Faculty of Medicine, University
of Aden.

:1990-1986

G. Practitioner in Albidha Hospital & Military
Hospital (Sana'a)

:1992-1990

Demonstrator at Faculty of Medicine, Sana'a
University (G. Surgery)

:1996-1992

Postgraduate study in Alkhartoom University,
Sudan ( PHD in General Surgery )

:2007-1997

Assistant professor at Faculty of Medicine,
University of Aden (G.S)

:2014-2007
May 2014:
:2000-1998

Associated professor at Aden University (G.S)
Professor of surgery at Aden University
D. G of Alwahda Teaching Hospital, Aden (AlSadaqa )

:2016-2000

D.G of Health Office and Population, Aden

:2016-2000

Chairman of committee at Yemeni council for
medical specialization Aden –Branch

-2004 onward: Member of Nephrology Magazine
-2012 onward: Member of committee at Arab council for
evaluation and training of specialization.
-2016 onward: Rector of Aden University.

Membership of:
Doctor's Association
Teaching council Association, Aden University
Arab Surgeons Association Language: Arabic & English.
References:
International:
-Prof. Dr. Ahmed H. Fahl D.G of medical education,
Alkhartoom University (Sudan(
-Prof. Dr. Rashead – A.Abdulla Consultant of Surgery (sudan).
-Prof. Dr. Rafaat Kamel Consultant of Surgery (Egypt) Local:
-Prof. Dr. Hussein – M. Alkaf Consultant of Urology, Aden
University.
-Associate Prof. Dr. Raga Abdo ahmed Vice Dean, Faculty of
Medicine, University of Aden.

