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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            دنير عًر دمحم اسًبعيم:االسى انرببعي    

                                                                

Name    : dler omer mohammed ismail 

 

 

 كركىك:  يكبٌ انىالدة   

                    

Birth place   : kikuk 

 

       Birth date   :2-1-1974          2-1-1974 حبريخ انىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   انشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  انهقب انعهًي 

            

   

   First appointment Date  :30-9-1998  حبريخ أول حعييٍ

 

 انيريىك انطبيت     دائرة:  يكبٌ أول حعييٍ   

   

   First appointment place :yarmuk health directorate  

 

 

       :.telephone noرقى انهبحف 

 

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

 

  2:  عذد سُىاث انخذيت خبرج انخعهيى انعبني

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

        طب و جراحت عبيت:االخخصبص انعبو

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 جراحت عبيت :االخخصبص انذقيق
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : General  Surgery   

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

 :Profانذكخىراِ  .1

 

 :iraqCountry                                            انعراق:انذونت 

 :baghdadCity                                                       بغذاد:انًذيُت 

                                           انهيئت انعراقيت 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 كركىك                                                                     :انًذيُت 

 :School                                                       نهبُيٍ  انقبئذ صذاو    اعذاديت :انًذرست

 
 
 
 :أخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
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
1.  

 التشريح الطب الثانيةالتشريح 
2006-2007-
2008-2009-

1010 
2.  

الفسمجة الطب  الثانية الفسمجة
2006-2007-
2008-2009-

2010 
3.                                
 الجراحة  .4

- الرابعة - 
 الخامسة

 2010-2009الجراحة الطب 

-2009- 2008التمريض  التمريضالثانية الجراحة   .5
2010 

 2012-2011 الجراحة الطب السادسةالجراحة   .6
7.  

 الجراحة

 الثالثة
 الرابعة
 الخامسة

 
 السادسة

 2013-2012 الجراحة الطب

8.  

 لجراحة

 الثالثة
 الرابعة
 الخامسة

 
 السادسة

 2014-2013 الجراحة الطب

 الجراحة  .9
 الثالثة
 2015-2014 الجراحة الطب الرابعة
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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
1.  Mini-Cholecystectomy 

under Local Anaesthesia 

for Symptomatic Gallstone 

Patients Unfit for General 

Anaesthesia 

 91-87 1 2013 6270-2308 مجمة كمية طب كركوك

2.  Role of prophylactic 

antibiotics in surgical site 

infection(SSI) 
 June 2014 1 36-45 6270-2308 كركوك طب كمية مجمة

 الخامسة
 

 السادسة
10.  

      

 الثالثة
 الرابعة
 الخامسة

 
 السادسة

 2016-2015 الجراحة الطب

11.                                
12.                                
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3.  Role of laparoscopy in the 

diagnosis of abdominal 

tuberculosis in patients 

with vague abdominal 

symptoms 

 Dec 2014 2 8-14 6270-2308 كركوك طب كمية مجمة

4.  Relation of Antinuclear  

Antibodies with different 

types of cancer  
 Dec 2011 1 54-62       مجمة تكريت لمعموم الصيدالنية

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :الكتب أو البحوث تحت النشر.2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.  Incidence and Outcome of Asymptomatic Gallstones among Peoples Living in 

Kirkuk City 
2.  Routine vs Day-Care Surgery in Case of Unilateral Inguinal Hernia in Public 

Hospital Setting 

3.  Relation between Ischemic Heart Disease and gallbladder disease 

4.  Acute Appendicitis in pregnancy: experience of thirty-eight patients diagnosed and 

managed in Kirkuk city. 

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
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2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :المؤتمرات.4
 

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره  ت
 في المؤتمر

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

 مشارك  .1
1

st
 Annular conference 

of gastrointestinal and 

liver disease in kirkuk 
24/12/2015 Iraq/kirkuk 

2.  
 مشارك

The British Academy of 

Continuing Medical 

Education/ 

Comprehensive Annual 

Recap of Experiences 

(CARE) 

12-

13/11/2015 Istanbul,Turkey 

3.  
 مشارك

The Scientific 

Workshop in: 

Updates in CAP 

Treatment 
1/12/2013 Kualalampor/Malaysia 

1 مشارك  .4
st
 Kirkuk Medical 

College Conference  25-26/4/2012 Kirkuk/Iraq 

5.  
 محاضر

Rrecent Advances in the 

Management of Breast 

Cancer/Breast Cancer 

Symposium 
21/10/2012 

breast cancer early 

detection clinic/Azadi 

Teaching 

Hospital/Kirkuk/Iraq 
 مشارك  .6

دورة تدريبية في الجراحة 
 الناظورية

 تركيا/ جامعة دجمة 14/9/2010

7.        
ريفي لشركة فارما المؤتمر التع

 روث االلمانية
15/2/2011 Roma/Italy 

8.                          
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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
 2006جامعة كركوك لمشؤون العممية -معاون عميد كمية الطب   .1
 2006  و االدارية  كركوك لمشؤون العمميةةجامع-معاون عميد كمية الطب   .2

  جامعة كركوك2007عميد كمية الطب وكالة   .3

 2013-مقرر فرع الجراحة  .4

 2015-2014رئيس فرع التشريح   .5

 2016مقرر فرع الجراحة   .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
 أعطاء محاضرات لمنتسبيي مستشفى ازادي   .1
 لجمعيات النسوية حول مرض سرطان الثديل محاضرات أعطاء  .2

3.        

4.        

5.        

6.        
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7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 2014عضو في لجنة التعميم الطبي المستمر لسنة   .1
 17/1/2011/دورة طرائق التدريس والتدريب الجامعي   .2

 30/11/2010/ جامعة كركوك/عضو في لجنة ارشادية في كمية الطب  .3

 جامعة كركوك/رئيس لجنة انظباط الطمبة في كمية الطب  .4

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


