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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            عذٔبْ عبذاٌّجيذ فرج:االسُ اٌرببعي    

                                                                

Name    : Adnan  A  Faraj 

 

 

:    ِىبْ اٌىالدة   

                    

Birth place   :   

 

        :   Birth date حبريخ اٌىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   اٌشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Prof Assistant  اٌٍمب اٌعٍّي 

            

   

   First appointment Date  :4-8-1984  حبريخ أوي حعييٓ

 

وٍيت اٌطب      - اٌّىصً جبِعت :  ِىبْ أوي حعييٓ   

   

   First appointment place :Mousl University - medical school 

 

 

   :.telephone noرلُ اٌهبحف 

 

   :E-mailاٌبريذ االٌىخرؤي 
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 13:  عذد سٕىاث اٌخذِت في اٌخعٍيُ اٌعبٌي

 

  2:  عذد سٕىاث اٌخذِت خبرج اٌخعٍيُ اٌعبٌي

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

        طب و جراحت عبِت:االخخصبص اٌعبَ

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 اٌعظبَ و اٌىسىر:االخخصبص اٌذليك
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : Trauma &Orthopedics  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

: Profاٌذوخىراٖ  .1

 

 :IraqCountryاٌعراق                                             :اٌذوٌت 

 :BaghdadCity                                                       بغذاد :اٌّذيٕت 

 :BaghdadUniversity                                           اٌهيئت اٌعراليت ٌالخخصبصبث اٌطبيت :اٌجبِعت

 
 
 
 : MScاٌّبجسخير .2

 

 :UKCountryبريطبٔيب                                                                :اٌذوٌت 

 :LiverpoolCityٌفربىي                                                                      :اٌّذيٕت 

 :LiverpoolUniversity ٌفربىي                                                           :اٌجبِعت
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:  BSc ساٌبىبٌىريى. 3  

 

 :IraqCountry اٌعراق                                                               :اٌذوٌت 

 :MosulCityاٌّىصً                                                                       :اٌّذيٕت 

 :MosulUniversity اٌّىصً                                                           :اٌجبِعت

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IraqCountry اٌعراق                                                               :اٌذوٌت 

 :KirkukCityوروىن                                                                      :اٌّذيٕت 

 :Abdulmalak.kSchool وردسخبْ                                                - عبذاٌٍّه بٓ ِرواْ :اٌّذرست

 
 
 
 :أخري. 5
 

معمومات أخرى ت 
                                      1990بغداد / كسور - دبموم عالي   .1
 1993ادبنرة - كمية الممكية زمالة ال  .2
     CCST- طانيا بري- تكممة التدريب في اختصاص الكسور - اختصاصي استشاري   .3

 FRCS CORTH /2000زمالة الكميات الممكية في جراحة العظام والكسور   .4
 
شهادة تدريبية من جامعة بغداد :  ما ذكرت فوق مثلايكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عميها عد :مالحظة   

                                             . في امن المعمومات
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 University Teachingالخبرة التدريسية في الجامعة       : رابعا

Experience 

 
: المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت 
 1992جراحة  اربيل   الخامسةالكسور    .1
 1993 جراحة  كركوك  الخامسةالكسور    .2
طمبة دراسات  الكسور   .3

العميا 
Leeds surgery 2000-2009 

مفاصل  الكسور وال  .4
بورد دراسات 

 2011-2009      بورد كوردستان  العميا

5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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 Current Scholarlyاألاشطة العلمية الحالية                    : خامساً  

actives  
: الكتب والبحوث المنشورة .1    

رقم المجمة اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت 
ISBN 

رقم العدد تاريخ النشر 
الصفحة 

1.  Pressfit hemiarthroplasty 

for elderly with femoral 

neckfracture. 
Eurj Orthop surg 

Traumatology(EJOST)        2007:: 17 
267-
271 

2.   Post polioznyelitis invertor 

paralysis: Which tendon to 

transfer? 
The Foot       2005, 15, 

146-
148 

3.  M.Anterior thigh pain after 

cementless total hip 

arthroplasty. 
mt Orthop.       2005 29(3) 

:149-
51 

4.  subjective outcome 

analysis of  tendo-Achilles 

rupture. 
J Foot Ankle Surg.       2005 44(1): 32-6. 

5.  AA.Clinical tip: 

transosseous capsular  

stabilization of modified 

Mitchell osteotomy. 
Foot Ankle mt.       2005 26 664-6. 

6.  Early results of 

ceramic/ceramic first 

metatarsophalangealjoint 

replacement 
The Foot       2004 14 

204-
206 

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
: الكتب أو البحوث تحت النشر.2

أسم البحث أو الكتاب ت 
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1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

: الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
أسم البحث أو الكتاب ت 
1.  hmissile injury of lower limb 
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
: المؤتمرات.4
 

ت 
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر 

1.  DVT prophylaxis  موصل  2010جراحة الكسور

2.  thigh pain following THR موصل 2010 جراحة الكسور 
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3.  DVT كركوك 2009 مؤتمر دائرة صحة كركوك 

4.  hook plate in clavicle fracture  injury 2009  بريطانيا

5.  cement restriction international orthopedic 2008 لندن 

6.  external fixaion of lumbar spine orthopedic spinal 2004 باريس 

7.  external fixaion of lumbar spine british orthopedic 

associaton 2003 لندن 

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
: خدمات اإلدارية والمهنية.5

, رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوك :يكتب ىنا أي مناصب إدارية تقمدىا األستاذ أثناء عممو مثل:مالحظة
.  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة

المنصب اإلداري  ت 
 Airedal Hospital في  2009 -2006رئيس قسم الكسور في   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :خدمة الجامعة والمجتمع.5

. تدريب الطمبة , إعطاء محاضرة في فن الخطابة : يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل:مالحظة
الخدمات  ت 



    جبِعت وروىن                                                                  ِروز اٌحبسبت واالٔخرٔيج

ورشة عمل لتثقيف العامة واألطباء في المراكز الصحية حول الكشف المبكر لمخمع الوالدي    .1
 كتيب تثقيفي حول عممية تبديل المفصل والنقاىة  .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
المجالت أو الدوريات  ت 
1.  Zanko -   اربيل
2.  Zanin  - لندن 

 مجمة كركوك الطبية  .3

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


