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 A: Personalانًعهىيبث انشخصيت                 : أوالً  

Information 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            عهي ادول عهي يحًىد. د:االسى انرببعي    

                                                                

Name    : ali adwal ali mahmood  

 

 

 كركىك :  يكبٌ انىالدة   

                    

Birth place   : kirkuk 

 

        Birth date   :18-2-1971     18-2-1971 حبريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   انشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  انهقب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :5/10/1995  حبريخ أول حعييٍ

 

 دائرة صحت كركىك    :  يكبٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :kirkuk health directorate  

 

 

       :.telephone noرقى انهبحف 

 

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

 

   اثُي عشر سُت 12:  عذد سُىاث انخذيت خبرج انخعهيى انعبني

 
  
  ً         B: Specializeاالخخصبص                                     : ثبَيب

                               
 

 طب و جراحت عبيت       :االخخصبص انعبو

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 انجراحت انخقىيًيت وانخجًيم:االخخصبص انذقيق

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : plastic and reconstitutivesurgery  
 

 
 

 

   ً  :Cانشهبداث انعهًيت                 : ثبنلب

Education(Certificates)  
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :iraqCountry انعراق                                           :انذونت 

 :baghdadCity                                                       بغذاد:انًذيُت 

 طبيت                                          انهيئت انعراقيت نالخخصبصبث ال: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 

 :baghdadCity                                                                      بغذاد:انًذيُت 

 :Al. mustansiriyaUniversity انًسخُصريت                                                           :انجبيعت

 

 

 High schoolاإلعذاديت . 4

 

 :iraqCountry                                                                انعراق:انذونت 

 :baghdadCity                                                                      بغذاد:انًذيُت 

 :al tameem secondary schoolSchool اعذاديت كركىك نهبُيٍ                                                :انًذرست

 

 

 

 :أخري. 5
 

 معلٌماخ أخشٍ خ

1.  capaity building for iraqi doctors /korea   2008                                      

2.  training course in plastic surgery/ turkey    008 

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 
 

 :المٌاد الذساسْح الرِ قمد ترذسّسيا

 

 السنح القسم الكلْح المشحلح أسم المادج خ
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  ً  Current Scholarlyاألَشطت انعهًيت انحبنيت                    : خبيسب

actives  

 :الكرة ًالثحٌز المنشٌسج .1    

 اسم المجلح اسم الثحس أً الكراب خ
سقم المجلح 

ISBN 
 العذد ذاسّخ النشش

سقم 

 الصفحح
1.  vaginal reconstruction 2006       المجلح العلمْح لطة الثصشج             

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

 2006الرششّح  الطة االًلَ الرششّح  .1

 2007 الرششّح الطة الصانْحالرششّح   .2

 2008-2007 الرششّح الطة الصانْح االنسجح  .3

 2008-2007 الرششّح الرشتْح الشّاضْح االًلَ الرششّح  .4

 2008 الجشاحح الطة الصالصح ساححالج  .5

 2008 الجشاحح الطة الشاتعح الجشاحح  .6

 2009 الجشاحح الطة الخامسح  الرقٌّمْحالجشاحح  .7

 2012-2011 الرششّح الطة الصانْح-االًلَ  الرششّح  .8

 الجشاحح  .9
-الصالصح 

 سحالساد
 2012-2011 الجشاحح الطة

 2012-2011 الجشاحح الطة الخامسح الجشاحح الرقٌّمْح  .10

11.                                

12.                                
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 :انكخب أو انبحىد ححج انُشر.2

 أسم الثحس أً الكراب خ

 ذقٌّم ذشٌه االحلْل الٌالدُ  .1

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

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

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :انًؤحًراث.4
 

 خ
اسم الثحس أً الكراب الزُ ذم نششه 

 فِ المؤذمش
 الثلذ ذاسّخ المؤذمش اسم المؤذمش

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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 :خذيبث اإلداريت وانًهُيت.5
مقشس , سئْس قسم النثاخ فِ كلْح الزساعح جامعح كشكٌك :ّكرة ىنا أُ مناصة إداسّح ذقلذىا األسرار أشناء عملو مصل:يالحظت

 . قسم ىنذسح النفط كلْح الينذسح

 المنصة اإلداسُ  خ

 مقشس قسم الرششّح فِ كلْح الطة  .1

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 :خذيت انجبيعت وانًجخًع.5
 .ذذسّة الطلثح , إعطاء محاضشج فِ فن الخطاتح : ّكرة ىنا أُ خذماخ قذميا األسرار للمجرمع مصل:يالحظت

 الخذماخ  خ

 2008محاضشاخ فِ دًسج الحشًق      .1

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 عضىيت في انًجالث وانذوريبث.6

 

 المجالخ أً الذًسّاخ  خ

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


