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 A: Personalانًعهىيبث انشخصيت                 : أوالً  

Information 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            عهي كًبل عهي احًذ . د:االسى انرببعي    

                                                                

Name    : ali Kamal Ali Ahmed   

 

 

كركىك  :  يكبٌ انىالدة   

                    

Birth place   : kirkuk 

 

            :   Birth date حبريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   انشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  انهقب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :13-3-1995  حبريخ أول حعييٍ

 

ركىك     كدائرة صحت :  يكبٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :kirkuk health directorate  

 

 

       :.telephone noرقى انهبحف 

 

       :E-mailانبريذ االنكخروَي 
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 2:  عذد سُىاث انخذيت في انخعهيى انعبني

 

  15:  عذد سُىاث انخذيت خبرج انخعهيى انعبني

 
  
  ً         B: Specializeاالخخصبص                                     :  بَيب

                               
 

طب و جراحت عبيت        :االخخصبص انعبو

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 في جراحت االَف واالرٌ وانحجرة  (دكخىراِ  )بىرد :االخخصبص انذقيق

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : OtoRhinolarynydogist   
 

 
 

 

   ً  :Cانشهبداث انعهًيت                 :  بنلب

Education(Certificates)  
 

: Profانذكخىراِ  .1

 

 :iraqCountryانعراق                                            :انذونت 

 :baghdadCity                                                       بغذاد:انًذيُت 

                                           انهيئت انعراقيت نالخخصبصبث انطبيت:انجبيعت
iraqi commission for medical 

specilization University: 

 

 

 

 : MScانًبجسخير .2

 

 :Country                                                                          :انذونت 

 :City                                                                                :انًذيُت 

 :University                                                                      :انجبيعت
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:  BSc سانبكبنىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                انعراق:انذونت 

 :Mosel Cityانًىصم                                                                       :انًذيُت 

 :Mosel University                                                            انًىصم :انجبيعت

 

 

 High schoolاإلعذاديت . 4

 

 :iraqCountry                                                                انعراق:انذونت 

 :Kirkuk Cityكركىك                                                                       :انًذيُت 

 :al tameem secondary schoolSchool اعذاديت انخأييى  نهبُيٍ                                                :انًذرست

 

 

 

 :أخري. 5
 

معلُماخ أخشِ خ 

1.                                             

2.        

3.            

4.        

 

شهبدة حذريبيت يٍ جبيعت بغذاد في :  يب ركرث فىق يلمايكخب هُب أي شهبداث أخري حى انحصىل عهيهب عذ :يالحظت   

                                             . ايٍ انًعهىيبث

 

                                                                       
    

 University Teachingانخبرة انخذريسيت في انجبيعت       : رابعب

Experience 
 

: المُاد الذساسيح الري قمد ترذسيسٍا

 

السىح القسم الكليح المشحلح أسم المادج خ 
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  ً  Current Scholarlyاألَشطت انعهًيت انحبنيت                    : خبيسب

actives  

: الكرة َالثحُز المىشُسج .1    

اسم المجلح اسم الثحس أَ الكراب خ 
سقم المجلح 

ISBN 
العذد ذاسيخ الىشش 

سقم 

الصفحح 
1.  vaginal reconstruction  2006      المجلح العلميح لطة الثصشج             

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               

 2010-2009الجشاحح الطة  الخامسح االوف َاالرن َالحىجشج    .1

 2012-2011 الجشاحح الطة الخامسح  االوف َاالرن َالحىجشج   .2

 2012-2011 ذششيح الطةالصاويح الرششيح   .3

4.                                

5.                                

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                                

11.                                

12.                                
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: انكخب أو انبحىد ححج انُشر.2
أسم الثحس أَ الكراب خ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

: انكخب أو انبحىد غير انًُشىرة.3
أسم الثحس أَ الكراب خ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

: انًؤحًراث.4
 

خ 
اسم الثحس أَ الكراب الزي ذم وششي 

في المؤذمش 
الثلذ ذاسيخ المؤذمش اسم المؤذمش 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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: خذيبث اإلداريت وانًهُيت.5
مقشس , سئيس قسم الىثاخ في كليح الزساعح جامعح كشكُك :يكرة ٌىا أي مىاصة إداسيح ذقلذٌا األسرار أشىاء عملً مصل:يالحظت

.  قسم ٌىذسح الىفط كليح الٍىذسح

المىصة اإلداسي  خ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :خذيت انجبيعت وانًجخًع.5
. ذذسية الطلثح , إعطاء محاضشج في فه الخطاتح : يكرة ٌىا أي خذماخ قذمٍا األسرار للمجرمع مصل:يالحظت

الخذماخ  خ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 عضىيت في انًجالث وانذوريبث.6

 

المجالخ أَ الذَسياخ  خ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

                                         

                                                                                          


