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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            ايًاٌ اتراْيى فرحي يحًذ:االسى انرتاعي    

                                                                

Name    : eman ibrahim fathi mohammed 

 

 

 :   يكاٌ انٕالدج   

                    

Birth place   :   

 

:           Birth date ذاريخ انٕالدج   

                                                        

 

        Certification  :MSc   انشٓادج 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer Assistant  انهقة انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :     3/9/19893/9 /1989  ذاريخ أٔل ذعييٍ

 

دائرج صحح كركٕك     :   يكاٌ أٔل ذعييٍ   

   

   First appointment place :kirkuk health directorate  

 

 

  : .telephone noرقى انٓاذف 

 

   :E-mailانثريذ االنكررَٔي 
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 3:  عذد سُٕاخ انخذيح في انرعهيى انعاني

 

   سُّ خارج انعراق  17 داخم انعراق     6:  عذد سُٕاخ انخذيح خارج انرعهيى انعاني

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

طة ٔ جراحح عايح        :االخرصاص انعاو

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 2008ياجسرير اخصاب اصطُاعي  -  انُسائيح ٔ انرٕنيذ :االخرصاص انذقيق
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : obstetrcs and gynecology  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

: Profانذكرٕراِ  .1

 

 :Country                                                     :انذٔنح 

 :City                                                                 :انًذيُح 

 :University                                                 :انجايعح

 
 
 
 : MScانًاجسرير .2

 

 :UK   Countryاَكهررا                                                                :انذٔنح 

 :HULL      Cityْم                                                                      :انًذيُح 

 :HULL University ْم                                                           :انجايعح
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:  BSc شانثكانٕريٕ. 3  

 

 :iraq    Country                                                                انعراق:انذٔنح 

 :Mosul     Cityانًٕصم                                                                      :انًذيُح 

 :Mosul     University انًٕصم                                                           :انجايعح

 
 
 High schoolاإلعذاديح . 4

 
 :iraqCountry                                                                انعراق:انذٔنح 

 :kirkukCityكركٕك                                                                      :انًذيُح 

 :al izdihar secondary schoolSchool االزدْار نهثُاخ                                                :انًذرسح

 
 
 
 :أخرٖ. 5
 

معمومات أخرى ت 
                                      1995دبموم عالي نسائية وتوليد من الجامعو النمستنصرية   .1
2.        
3.            

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 
- 2014 النسائية والتوليدطب كركوك  السادسةالنسائية والتوليد   .1
 2014 الفسمجة كركوك/ الطب الثانيةالفسمجة   .2
 2014نسائية وتوليد طب كركوك الخامسة  النسائية   .3
 2014 النسائية والتوليد كركوك/ الطب الرابعة التوليد  .4
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 

العدد تاريخ النشر 
رقم 

الصفحة 
1.                                      

2.                              

3.                                   

4.                                      

5.                                      

6.                                     

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
: الكتب أو البحوث تحت النشر.2

أسم البحث أو الكتاب ت 
1.    
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

: الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
أسم البحث أو الكتاب ت 
1.        
2.     

3.        

4.      

5.        

6.        

7.       

8.                       

9.  10.     

11.        

 
: المؤتمرات.4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره ت 
في المؤتمر 

البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر 

1.                          

2.                          

3.                      

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                      

9.                          

10.                          



    جايعح كركٕك                                                                  يركس انحاسثح ٔاالَررَيد

                                                                       
 
 
: 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 
 2014ب جامعة كركوك  الط كمية-والتوليد النسائيةمقررة فرع   .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 
  كركوك جامعة/الطب كمية في الندوات قاعة في الحمل اثناء الدم ضغط ارتفاع حول دوة  .1
2.        

3.        

4.      

5.     

6.    

7.        

8.        
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9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
المجالت أو الدوريات  ت 
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


