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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            عثذهللا عادل روؤف علٍ :االسن الرتاعٍ    

                                                                

Name    : abdullah adil raoof  

 

 

 كركىن الرىى كىترٌ :  هكاى الىالدج   

                    

Birth place   : kirkuk \ altun kopry 

 

       Birth date   :7\4\1974 ذارَخ الىالدج   

                                                        

 

        Certification  :PhD   الشهادج 

                                                          

    Scientific Grade: Prof Assistant  اللمة العلوٍ 

            

   

   First appointment Date  :30/9/1999  ذارَخ أول ذعُُي

 

 هسرشفً الكٌذٌ     / دائرج الُرهىن الطثُح:  هكاى أول ذعُُي   

   

   First appointment place :kindy teaching hospital  

 

 

       :.telephone noرلن الهاذف 

 

       :E-mailالثرَذ االلكرروًٍ 
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 19:  عذد سٌىاخ الخذهح فٍ الرعلُن العالٍ

 

 الَىجذ :  عذد سٌىاخ الخذهح خارج الرعلُن العالٍ

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

 اخرصاص الثاطٌُح       :االخرصاص العام

           

:General Specialty  ٍ    medicine  

  

 

 هرذرب اهراض و زراعح الكلً :االخرصاص الذلُك
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : nephrology training    

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

 :Profالذكرىراٍ  .1

 

 :iraqCountry                                            العراق:الذولح 

 :baghdadCity                                                       تغذاد:الوذٌَح 

 :baghdad University                                           تغذاد :الجاهعح

 
 
 
 : MScالواجسرُر .2

 

 :Country                                                                          :الذولح 

 :City                                                                                :الوذٌَح 

 :University                                                                      :الجاهعح
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 : BSc شالثكالىرَى. 3  

 

 :iraq Country العراق                                                               :الذولح 

 :tikrit City ذكرَد                                                                     :الوذٌَح 

 :tikrit University ذكرَد                                                           :الجاهعح

 
 
 High schoolاإلعذادَح . 4

 
 :iraq Country العراق                                                               :الذولح 

 :kirkuk City كركىن                                                                     :الوذٌَح 

 اعذادَح الرىى كىترٌ                                                 :الوذرسح
altun kopry secondary schol 

School: 

 
 
 
 :أخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
 تركيا                                     \ جامعة  انقرة \مستشفى ابن سينا التعميمي \  في امراض الكمىشيادة تدريبية  .1
 اتركي\ حاجت تبة  جامعة \يات حاجت تبة التعميمي مستشف\ الكمى امراض في تدريبية شيادة  .2
     اتركي\ سمجوق  جامعة \التعميمي سمجوق  مستشفى\ الكمى امراض في تدريبية شيادة  .3

   2017\  7\29-22- امارات - دورة تدريب عمى اليمزة البريتونية - 4  .4
 2017 \ 3\30-2017 \3\ 26-الية التصحيح االلكتروني -شيادة الدورة التريبية - 5

 كمية الطب         - 
6  - 
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شهادة تدريبية من جامعة بغداد :  ما ذكرت فوق مثلايكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عميها عد :مالحظة   
                                             . في امن المعمومات

 

                                                                       
    

 University Teachingالخبرة التدريسية في الجامعة       : رابعا

Experience 

 
 :المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا

 

                                            

                                                                  

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2012-2011 الباطنية الطب السادس عممي \امراض الكمى  .1
 2012-2011 الباطنية الطب الرابع عممي \ الباطنية  .2
 2012-2011 الباطنية الطب الخامس نظري\امراض الكمى  .3
 2012-2011 الباطنية الطب الثالث وسوائل الجسم\ىامراض الكل  .4
 2012-2011 الباطنية الطب الثاني فسمجة الكمى  .5
 طنية و الكمى امراض البا  .6

السادس و 
 الخامس 

 2019-2012 الباطنية الطب

 -2017 فسمجة  الطب  الثاني  فسمجة  .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.  Assessment of the renal 

replacement therapy 

knowledge among kirkuk 

population andits relation 

with with education status . 

sas journal of medicine  2454-5112 april -24-

2016 

Volume-

2; Issue-

3 (May-

Jun, 

2016 )

p-55-63 

2.   

 Seropositivity of Hepatitis 

B, Hepatitis C, HIV and 

VDRL Infections Among 

Blood Donors in General 

Kirkuk Hospital  

ANKARA MEDICAL 

JOURNAL 2148-4570 
 

 2015  
 

 15(3 )

 

 120-
126  

3.   

 Relationship of 

Helicobacter Pylori 

Specific IgG Antibodies 

with Serum Magenisum 

and Serum Lipid Profile in 

Patients on Maintenance 

Hemodialysis  

journal of kirkuk 

medical colledge . 2308-6270 december-

2015  1 48 

4.  evaluation of oxidative 

stress state in patient with 

renal failure  

kirkuk university 

journal ,scientific study 

 
1992-0849 december 

13.2016              

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      
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9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :الكتب أو البحوث تحت النشر.2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.  skin manifestation in chronic kidney disease  

دراسة كيمو حيوية النزيم الكموتاثيون بيروكسيديز المنقى جزئيا من امصال - االشراف عمى رسالة الماجستير   .3
 كمية التربية جامعة 2015-جاسم محمد عمي القرةغولي - الطالب - دم االشخاص المصابين بالفشل الكموي 

 اد رفاه رزوق حميد السامرائي     المشرف الثاني  ا م د عبداهلل عادل روؤف - السامراء المشرف االول 

تحري عن حساسية الجراثيم المعزولة من ادرار المراجعين لوحدة الكمية -االشراف عمى رسالة الماجستير   .4
-الطالبة-االصطناعية في مدينة كركوك لبعض المضادات الحيويةو تاءثير مستخمصاتشناشيل الذرة عمييا

المشرف االول د صالح سممان المشرف -  كمية التربية لمعموم الصرفة 2018-2017-روزكار انور قادر 
 الثاني ا د عبداهلل عادل روؤف  

5.        

6.        
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7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :المؤتمرات.4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.  
 مشاركة 

the 10
th

 annual 

workshop of the 

iraqisociety of 

nephrology   

08-10 
december 

2016  

beirut-lebanon 

 

2.  
 مشاركة 

 the  11th annual 

workshop of the 

iraqisociety of 

nephrology   

1-3 december 

2017  beirut-lebanon  

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

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
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  2017 \ 1  \  31-  رئيس فرع الفسمجة   .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
  تثقيفية ندوات ثالثة \  الكمى امراض حول تثقيفية ندوات  .1
 الطارئة الدموية الديمزة لحاالت لمرضى كاثيتر لومن دوبل تثبيت حول تدريبية دورة  .2

 السكري دا في الكمى محاضرةاضرار  .3

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
   2015عضو الجمعية العراقية المراض وزرع الكمى  .1



    جاهعح كركىن                                                                  هركس الحاسثح واالًررًُد

 2016عضو الجمعية  الضغط الدم العراقي   .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


