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 A: Personalانًعهىيبث انشخصيت                 : أوالً  

Information 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            ئبالٌ عذَبٌ صببر اصًبعيم . د:االصى انرببعي    

                                                                

Name    : alan adnan sabir ismail 

 

 

 انعراق/ كركىك :  يكبٌ انىالدة   

                    

Birth place   : kirkuk 

 

                  Birth date   :16 / 8 / 1971          16-8-1971 حبريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   انشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  انهقب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :28-9-1995  حبريخ أول حعييٍ

 

 بغذاد    - دائرة يذيُت انطب :  يكبٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :bahdad health directorate  

 

 

       :.telephone noرقى انهبحف 

 

       :E-mailانبريذ االنكخروَي 
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 9:  عذد صُىاث انخذيت في انخعهيى انعبني

 

  8:  عذد صُىاث انخذيت خبرج انخعهيى انعبني

 
  
  ً         B: Specializeاالخخصبص                                     :  بَيب

                               
 

        طب و جراحت عبيت:االخخصبص انعبو

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 جراحت عبيت :االخخصبص انذقيق

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : General  Surgery   
 

 
 

 

   ً  :Cانشهبداث انعهًيت                 :  بنلب

Education(Certificates)  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :IraqCountry                                            انعراق:انذونت 

 :BaghdadCity                                                       بغذاد :انًذيُت 

نًجهش ا/انهيئت انعراقيت نالخخصبصبث انطبيت:انجبيعت

 بىرد انعربي جراحت عبيت                                          /انعربي نالخخصبث انطبيت

iraqi commission for medical 

specilization/ABMS University: 

 

 

 

 : MScانًبجضخير .2

 

 :Country                                                                          :انذونت 

 :City                                                                                :انًذيُت 

 :University                                                                      :انجبيعت
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 : BSc سانبكبنىريى. 3  

 

 :IraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :MosulCity انًىصم                                                                     :انًذيُت 

 :MosulUniversity انًىصم                                                           :انجبيعت

 

 

 High schoolاإلعذاديت . 4

 

 :IraqCountry انعراق                                                               :انذونت 

 :KirkukCity كركىك                                                                      :انًذيُت 

 :Al Qa'd SaddamSchool اعذاديت انقبئذ صذاو                                                :انًذرصت

 

 

 

 :أخري. 5
 

 هعلٌهاخ أخشٍ خ

 النوسا                                     /اكاىا في فينا .ذذسية لوذج شالشح اشيش في الجشاحح العاهح في م  .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 انخذريضيت في انجبيعت       : رابعب

Experience 
 

 :الوٌاد الذساسيح الري قود ترذسيسيا

 

 السنح القسن الكليح الوشحلح أسن الوادج خ
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  ً  Current Scholarlyاألَشطت انعهًيت انحبنيت                    : خبيضب

actives  

 :الكرة ًالثحٌز الونشٌسج .1    

 اسن الوجلح اسن الثحس أً الكراب خ
سقن الوجلح 

ISBN 
 العذد ذاسيخ النشش

سقن 

 الصفحح
1.  respiratoy function changes 

in open versus laprascopic 

choycystectomy 

                         صانكٌ

2.  parpmeters predicting 

convesion from epigastric 

to open surgery 

Tikrit M J                         

3.  INGUINAL HERNIAS 

REPAIR IN BOTH 

EXTREMITIES OF LIFE 

TIKRIT MJ                         

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

 2010-2005الرششيح   الطة  الصانيح الرششيح   .1

 2010-2005 الرششيح  الطة  الصانيح االجنح  .2

 2009-2005 االهشاض الطة  الصالصح االهشاض  .3

4.  
 الجشاحح العاهح

الصالصح 

ًالشاتعح 

 ًالخاهسح

 2010-2006 الجشاحح الطة 

5.                                

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                                

11.                                

12.                                



    جبيعت كركىك                                                                  يركز انحبصبت واالَخرَيج
8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :انكخب أو انبحىد ححج انُشر.2

 أسن الثحس أً الكراب خ

1.  INGUINAL HERNIAS REPAIR IN BOTH EXTREMITIES OF LIFE 

 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :انكخب أو انبحىد غير انًُشىرة.3
 أسن الثحس أً الكراب خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :انًؤحًراث.4
 

 خ
اسن الثحس أً الكراب الزي ذن نششه 

 في الوؤذوش
 الثلذ ذاسيخ الوؤذوش اسن الوؤذوش

1.  respiratoy function changes in 

open versus laprascopic 

choycystectomy 

الوؤذوش الطثي في ىٌليش في 

 2005-2004فرشج 
            

2.                          

3.                          

4.                          
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5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 

 

 :خذيبث اإلداريت وانًهُيت.5
هقشس , سئيس قسن النثاخ في كليح الضساعح جاهعح كشكٌك :يكرة ىنا أي هناصة إداسيح ذقلذىا األسرار أشناء عولو هصل:يالحظت

 . قسن ىنذسح النفط كليح الينذسح

 الونصة اإلداسي  خ

 هقشس فشع الجشاحح   .1

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :خذيت انجبيعت وانًجخًع.5
 .ذذسية الطلثح , إعطاء هحاضشج في فن الخطاتح : يكرة ىنا أي خذهاخ قذهيا األسرار للوجروع هصل:يالحظت

 الخذهاخ  خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 عضىيت في انًجالث وانذوريبث.6

 

 الوجالخ أً الذًسياخ  خ
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


