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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            اسايح حسٍ عثًاٌ وهاب:االسى انرتاعي    

                                                                

Name    : Osama Hasan Othman Wahab 

 

 

      :  يكاٌ انىالدج   

                    

Birth place   :       

 

:    Birth date ذاريخ انىالدج   

:  انعراق         انًحافظح : انذونح :                يحم سكٍ انحاني 

  1980: ذأريخ انرعييٍ 

:   حانح االجرًاعيح 

:               عذد األطفال 

                                                        

 

        Certification  :PhD   انشهادج 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  انهمة انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :1980/8/1  ذاريخ أول ذعييٍ

 

     .تغذاد. انيريىن انطثيحدائرج :  يكاٌ أول ذعييٍ   

   

   First appointment place :Al Yarmook Medical  directorate 

انثاطُيح : انطة         لسى او فرع : كركىن      كهيح : انجايعح:            يكاٌ وظيفح انحاني 

  َعى : صثاحي          دائًي : صُف انذواو 
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       :.telephone noرلى انهاذف 

 

   :E-mailانثريذ االنكرروَي 

 

 

 

 

 9:  عذد سُىاخ انخذيح في انرعهيى انعاني

 

  27:  عذد سُىاخ انخذيح خارج انرعهيى انعاني

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

انطة انثاطُي        :االخرصاص انعاو

           

:General Specialty  ٍ    lnternal medicine  

  

 

 داء انسكري وانغذد انصًاء:االخرصاص انذليك
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : Endocrine medicine(Diabetes mellitus)   

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

: Profانذكرىراِ  .1

 

                                            جايعح انذول انعرتيح :انذونح 
Union of Arabic 

countriesCountry: 

 :baghdadCity                                                       تغذاد:انًذيُح 

                                           جايعح انذول انعرتيح :انجايعح
Union of Arabic 

countriesUniversity: 

 
 
 
 : MScانًاجسرير .2

 

 :U.KCountryتريطاَيا                                                                :انذونح 
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 :LONDONCityنُذٌ                                                                       :انًذيُح 

 انكهيح انًهكيح انثرطاَيح                                                           :انجايعح
Royal College of physicians  in 

LondonUniversity: 

 
 

 

 

:  BSc سانثكانىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                انعراق:انذونح 

 :mosulCityانًىصم                                                                      :انًذيُح 

 :mosulUniversity                                                            انًىصمجايعح : انجايعح

 
 
 High schoolاإلعذاديح . 4

 
 :iraqCountry                                                                انعراق:انذونح 

 :Kirkuk City                                                                      كركىن :انًذيُح 

                                                 اعذاديح كركىن  نهثُيٍ:انًذرسح
AL Kirkuk  secondary 

schoolSchool: 

 
 
 
 :أخري. 5
 

معمومات أخرى ت 
دبموم عالي باطنية من الجامعة المستنصرية في طب الباطني                                        .1
 تركيا/أسطنبول /شيادة تدريب عمى العالج المتعدد الجوانب لمرض فرط ضغط الدم  .2
 شيادة تدريب عمى فحص األمواج فوق الصوتية في فحص القمب       .3

كوك جامعة كر/ شيادة تدريب عمى الحاسوب المتطورة   .4
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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 
  2008االدوية الطب  الثالثةاالدوية   .1
 2009 االدويةالطب  الثالثة االدوية  .2
 2008 الفسمجة الطب الثانيةالفسمجة    .3
 2009 الفسمجة الطب الثانية الفسمجة  .4
 الفسمجة الطب الثانية الفسمجة  .5

 والى 2010من 
2016 

 2008 الباطنية الطب الثالثة الباطنية  .6
 الباطنية الطب الثالثة الباطنية  .7

 الى 2010من 
2016 

 2008 الباطنية الطب الرابعة الباطنية  .8
 2009 الباطنية الطب الرابعة الباطنية  .9

 الباطنية الطب الرابعة الباطنية  .10
 والى 2010 من

2016 
 والى 2010 من الباطنية الطب الخامسة الباطنية  .11

2016 
 والى 2010 من الباطنيةالطب  السادسة الباطنية  .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 
دراسو حاالت الجمطة الدماغية في   .1

             2013      مجمة كمية طب كركوك كركوك 

2.                    2013             

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               

2016 
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: 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 
شيوع استعمال اليد اليمنى عن اليد اليسرى لدى طالب طب كركوك   .1
 دراسة معدل االصابة بداء السكري في جامعة كركوك  .2

 دراسة  افضمية وفوائد فحص اليموكموبين الكموكوزي مقارنة بفحص مستوى كموكوز في الدم  .3

 مقارنة انواع االسئمة لدى طالب واساتذة كمية طب كركوك  .4

 دراسة نسبة المدخنين لدى طالب كميات جامعة كركوك  .5

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
: المؤتمرات.4
 

ت 
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر 
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العراق  2007مؤتمر دائرة صحة كركوك   مضاعفات داء السكري عمى االعصاب  .1

 العراق 2007 مؤتمر دائرة صحة كركوك مقارنة بين ادوية ارتفاع ضغط الدم  .2

مضاعفات داء السكري عمى الجياز   .3
 اليضمي

 العراق 2009 مؤتمر دائرة صحة كركوك

 العراق 2009 مؤتمر دائرة صحة كركوك الطب المبني عمى الحقائق  .4

قل الدم دراسة حالة مالريا نادرة بعد ن  .5
خارج /لممريض أثناء تبديل صمام في القمب

العراق 
 العراق 2010 مؤتمر دائرة صحة كركوك

6.  
دراسة حالة كيس مائي مفجور في القمب 

مؤتمر كمية طب كركوك  
     

 
 

العراق  2011

المؤتمر العممي لالطباء المغتربين في   .7
السميمانية 

 العراق  2013      

 العراق  2013-2012       امراض القمب في السميمانيةمؤتمر اطباء   .8

عممي لنقابة اطباء العراق في مؤتمر   .9
السميمانية 

 العراق 2012      

 WDD)ندوة وأحتفالية يوم السكري العالمي   .10

مؤتمر امراض الجياز اليضمي سميمانيو 
 .2016العراق  

      
2011-2012-
2014-2013-
2015-2016 

 العراق

                                                                       
 
 
: 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 
 2015 -2013معاون العميد لمشؤون العممية والطالبية من سنة   .1
 ولحد االن-2015رئيس فرع الباطنية   .2

3.        

4.        

5.        
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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 
 201620142015-2013-2012-2011-2013 -2012-2010تدريب طمبة الصف السادس  .1
 20162013-2015-2014-2009كمية طب /تدريب طمبة الصف الخامس   .2

 2015-2007كمية طب /تدريب طمبة الصف الرابع   .3

 2016-2010توعية منتسبي المستشفى والجامعة بداء السكري في اليوم العالمي لمسكري   .4

 2015-2016األشتراك في برامج وسائل األعالم حول داء السكري وأرتفاع ضغط الدم   .5
 

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
المجالت أو الدوريات  ت 
 2004عضو في مجمة جمعية اطباء كردستان  .1
 2005عضو في مجمة نقابة أطباء كردستان  .2

3.        

4.        

5.        
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


