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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            اسعذ هببرن جببر هحوذ:االسن الرببعي    

                                                                

Name    : ASad  Mubarak  Jabbar Muhamed 

 

 

عراق - كركىن:  هكبى الىالدة   

                    

Birth place   : Kirkuk-Iraq 

 

            :   Birth date حبريخ الىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   الشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  اللمب العلوي 

            

   

   First appointment Date  :30/9/1995  حبريخ أول حعييي

 

هسخشفً الجبهعي لكليت طب الٌهريي     :  هكبى أول حعييي   

   

   First appointment place :Uniresity hospital of AL-Nahrein Collge of medical 

 

 

       :.telephone noرلن الهبحف 

 

       :E-mailالبريذ االلكخروًي 
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 6:  عذد سٌىاث الخذهت في الخعلين العبلي

 

  15:  عذد سٌىاث الخذهت خبرج الخعلين العبلي

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

الطب الببطٌي         :االخخصبص العبم

           

:General Specialty  ٍ    Internal Medicin 

  

 

 اليىجذ:االخخصبص الذليك
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : no thing  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

: Profالذكخىراٍ  .1

 

 :IraqCountry                                            العراق:الذولت 

 :BaqhdadCity                                                       بغذاد:الوذيٌت 

                                           الهيئت العراليت لألخخصبصبث الطبيت:الجبهعت
Iraqi commete of medical 

specialistUniversity: 

 
 
 
 : MScالوبجسخير .2

 

 :Country                                                                          :الذولت 

 :City                                                                                :الوذيٌت 

 :University                                                                      :الجبهعت
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:  BSc سالبكبلىريى. 3  

 

 :IraqCountry                                                                العراق :الذولت 

 :BaqhdadCityبغذاد                                                                      :الوذيٌت 

 :AL-NahreinUniversity الٌهريي                                                           :الجبهعت

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IraqCountry                                                                العراق :الذولت 

 :KirkukCity                                                                      كركىن:الوذيٌت 

 :AL-MusalahSchool                                                 أعذاديت الوصلً:الوذرست

 
 
 
 :أخري. 5
 

معمومات أخرى ت 
1.  diploma in medicine - almustansiria university                                      
2.  dشيادة أعداد المدربين في الحاالت الطارئة 
     المستنصرية جامعة -الباطني الطب في عالي دبموم  .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 
 2011فسمجة طب كركوك  الثانيةالفسمجة   .1
 2016-2011 الباطنية طب كركوك الخامسةطب أالعصاب    .2
 2017-2011 الباطنية طب كركوك الثالثة المناعة الطبية  .3
 2017-201 الباطنية طب كركوك السادسة الطب الباطني  .4
 2017-2011 الباطنية طب كركوك الثالثة الطب الباطني  .5
 2017-2011 الباطنية طب كركوكالسادسة ا الطب الباطني  .6
 الثانية الطب الباطني  .7

عيد طبي م
جمجمال 

  2009-2005 تمريض

 2017-2011 الباطنية       الرابعة الباطني الطب  .8
 2017-2012       طب كركوك الثالثة االدوية  .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 

رقم العدد تاريخ النشر 
الصفحة 

1.  comparison between 

echocardiography and 

ECG in detection of left 

ventricular hypertrophy in 

hypertensive patients in 

Azady Teaching hospital in 

Kirkuk city 

مجمة كمية الطب جامعة 
  journal of- ككركو

kirkuk medical colleg 
2308-6270 2014 2 27 

2.  Degree of control of type II 

D.M in kirkuk city using 

HbA1c 

-مجمة كمية الطب كركوك
journal of  kirkuk 

medical colleg 
2308-6270 2015 3 29 

3.  the effectiveness of 

adenosine in treating acute 

attacks of supraventricular 

tachycardia. 

-كركوك الطب كمية جمة
journal of  kirkuk 

medical colleg 
6270-2308 2017 1 7 

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
: الكتب أو البحوث تحت النشر.2

أسم البحث أو الكتاب ت 
1.  Measurment study of waist circumference among type 2 diabetes mellitus in kirkuk 

city population 
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2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

: الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
أسم البحث أو الكتاب ت 
1.  Metabolic syndrom among hypertensive patient in kirkuk city 
2.  Anemia in patient with DM 

3.  WBC count in patients with strok 

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
: المؤتمرات.4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره ت 
في المؤتمر 

البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر 

1.                          

2.                          

3.                          
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4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
: 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 
 2010-2005رئيس قسم الطب الباطني في مستشفى آزادي التعميمي   .1
 213-2012رئيس فرع االدوية في كمية طب كركوك   .2

 2016-2013رئيس فرع الطب الباطني في كمية طب جامعة كركوك   .3

  ولحد االن2016-معاون العميد  لمشؤن العممية في كمية الطب جامعة كركوك   .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 
 2009-2005جمجمال -أعطاء محاضرات وتدريب الطمبة في معيدالطبي   .1
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 2003-2002جامعة تكريت- الطمبة في كمية الطب أعطاء محاضرات وتدريب  .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
المجالت أو الدوريات  ت 
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


