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 A: Personalانًعهىيبث انشخصيت                 : أوالً  

Information 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            عبذ انحًيذ عبذ انًجيذ حسٍ حسيٍ:االسى انرببعي    

                                                                

Name    : Abdulhameed Abdulmajeed hasan husain 

 

 

 كركىن:  يكبٌ انىالدة   

                    

Birth place   : kikuk 

 

       Birth date   :25-12-1976          25-12-1976 حبريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   انشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  انهمب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :25 -9 -1999  25-9-1999  حبريخ أول حعييٍ

 

 كهيت انطب جبيعت حكريج    :  يكبٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :medical  collage in tikrit university 

 

 

       :.telephone noرلى انهبحف 

 

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

 

       :  عذد سُىاث انخذيت خبرج انخعهيى انعبني

 
  
  ً         B: Specializeاالخخصبص                                     :  بَيب

                               
 

        طب و جراحت عبيت:االخخصبص انعبو

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 جراحت انعيىٌ اطفبل وعًهيبث انحىل: االخخصبص انذليك

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : ophthalmology  
 

 
 

 

   ً  :Cانشهبداث انعهًيت                 :  بنلب

Education(Certificates)  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :iraqCountry                                            انعراق:انذونت 

 :baghdadCity                                                       بغذاد:انًذيُت 

                                           انهيئت انعراليت 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 

 :salahaddinCity                                                                      صالح انذيٍ:انًذيُت 

 :tikritUniversity                                                            حكريج:انجبيعت

 

 

 High schoolاإلعذاديت . 4

 

 :iraqCountry                                                                انعراق:انذونت 

 :kirkukCity كركىن                                                                     :انًذيُت 

 :al tameem secondary schoolSchool                                                    اعذاديت كركىن نهبُيٍ  :انًذرست

 

 

 

 :أخري. 5
 

 معهُماخ أخشِ خ

  انثشيطاويح                                     انممهكح انمرحذج- كمثشض-   ICOانمي نطة َ جشاحح انعيُن شٍادج انمجهس انع  .1

 دَنح ااماساخ انعشتيح- شٍادج االخرصاص في طة َ جشاحح انعيُن مه َصاسج انصحح   .2

 الخرصاص انذليك في جشاحح انعيُن اطفال َعمهياخ انحُل    شٍادج أ  .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 
 

 :انمُاد انذساسيح انري لمد ترذسيسٍا

 

 انسىح انمسم انكهيح انمشحهح أسم انمادج خ
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  ً  Current Scholarlyاألَشطت انعهًيت انحبنيت                    : خبيسب

actives  

 :انكرة َانثحُز انمىشُسج .1    

 اسم انمجهح اسم انثحس أَ انكراب خ
سلم انمجهح 

ISBN 
 انعذد ذاسيخ انىشش

سلم 

 انصفحح
1.                                      

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               

 2008 انرششيح انطة انصاويحانرششيح   .1

 2008 انرششيح انطة انصاويحانرششيح   .2

 2008 انرششيح انطة انصاويح انرششيح  .3

 2009 انرششيح انطة انصاويح االجىح  .4

 2009 انرششيح انطة انصاويح االجىح  .5

 2009 انرششيح انطة انصاويح االجىح  .6

 2010 انرششيح انطة انخامسح طة َ جشاحح انعيُن  .7

 2010 انرششيح انطة انخامسح طة َ جشاحح انعيُن  .8

 2010 انرششيح انطة انخامسح طة َ جشاحح انعيُن  .9

10.                                

11.                                

12.                                
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 :انكخب أو انبحىد ححج انُشر.2
 أسم انثحس أَ انكراب خ

1.  laser DCR 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :انكخب أو انبحىد غير انًُشىرة.3
 أسم انثحس أَ انكراب خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :انًؤحًراث.4
 

 خ
اسم انثحس أَ انكراب انزي ذم وششي 

 في انمؤذمش
 انثهذ ذاسيخ انمؤذمش اسم انمؤذمش

1.  clinical comparision among a 

population , indentation and air-

put (non contact) tonometers 

 انمؤذمش انسىُي الطثاء انعيُن
ذششيه انصاوي 

2008 
 انسهيماويح/ انعشاق

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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 :خذيبث اإلداريت وانًهُيت.5
ممشس , سئيس لسم انىثاخ في كهيح انضساعح جامعح كشكُن :يكرة ٌىا أي مىاصة إداسيح ذمهذٌا األسرار أشىاء عمهً مصم:يالحظت

 . لسم ٌىذسح انىفط كهيح انٍىذسح

 انمىصة اإلداسي  خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :خذيت انجبيعت وانًجخًع.5
 .ذذسية انطهثح , إعطاء محاضشج في فه انخطاتح : يكرة ٌىا أي خذماخ لذمٍا األسرار نهمجرمع مصم:يالحظت

 انخذماخ  خ

 انرذسية انصيفي نهطهثح اشىاء انعطهحانصيفيح  .1

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 عضىيت في انًجالث وانذوريبث.6

 

 انمجالخ أَ انذَسياخ  خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


