
    جبٍعت مرمىك                                                                  ٍرمز اىحبسبت واالّخرّيج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            فخراىذيِ ّجٌ ّبصر سعذ هللا:االسٌ اىرببعي    

                                                                

Name    : Fakhraddin Najim Nasir 

 

 

 مرمىك:  ٍنبُ اىىالدة   

                    

Birth place   : Iraq - Kirkuk 

 

       Birth date   :1959 / 8 / 22 حبريخ اىىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   اىشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Prof Assistant  اىيقب اىعيَي 

            

   

    First appointment Date  :1984 / 8 / 7  حبريخ أوه حعييِ

 

 دائرة صحت ّيْىي    :  ٍنبُ أوه حعييِ   

   

   First appointment place :Ministry of Health / Mosul dirrectorate of health 

 

 

       :.telephone noرقٌ اىهبحف 

 

       :E-mailاىبريذ االىنخروّي 
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 28:  عذد سْىاث اىخذٍت في اىخعييٌ اىعبىي

 

 سْت واحذة :  عذد سْىاث اىخذٍت خبرج اىخعييٌ اىعبىي

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

 طب وجراحت عبٍت       :االخخصبص اىعبً

           

:General Specialty  ٍ    M.B.ch.B 

  

 

 جراحت عبٍت:االخخصبص اىذقيق
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : Genral Surgery  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

 :Profاىذمخىرآ  .1

 

 :IraqCountry جَهىريت اىعراق                                           :اىذوىت 

 :baghdadCity بغذاد                                                      :اىَذيْت 

                                           اىهيئت اىعراقيت ىالخخصبصبث اىطبيت:اىجبٍعت
Iraq Commission for Medical 

specializationUniversity: 

 
 
 
 : MScاىَبجسخير .2

 

 :IraqCountry جَهىريت اىعراق                                                               :اىذوىت 

 :BaghdadCity بغذاد                                                                     :اىَذيْت 

 :BaghdadUniversity مييت اىطب                                                           / جبٍعت بغذاد :اىجبٍعت
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 : BSc ساىبنبىىريى. 3  

 

 :IraqCountry جَهىريت اىعراق                                                               :اىذوىت 

 :MosulCity اىَىصو                                                                     :اىَذيْت 

 :MosulUniversity مييت اىطب                                                           / جبٍعت اىَىصو :اىجبٍعت

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :IraqCountry جَهىريت اىعراق                                                               :اىذوىت 

 :KirkukCity مرمىك                                                                     :اىَذيْت 

 :Abdulmalik Bin MarwanSchool اعذاديت عبذاىَيل بِ ٍرواُ ىيبْيِ                                                :اىَذرست

 
 
 
 :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
 1992 الجراحة طب صالح الدين السادسة جراحة عامة  .1
 1993 الجراحة طب تكريت االولىجراحة عامة   .2
 1995-1994 الجراحة طب تكريت الرابعة جراحة عامة  .3
       الجراحة طب تكريت الخامسة جراحة تجميمية جممة العصبية  .4
 1998 الجراحة طب تكريت السادسة جراحة عامة   .5
المعيد التقني  الثانية جراحة- باطنية   .6

 كركوك
 2004لغاية  صحة و المجتمع

 التمريض  الثانية تمريض باطني جراحة  .7
العموم والتمريض 

 2007لغاية  السريرية

 التمريض  الرابعة جراحة  .8
العموم والتمريض 

 السريرية
 2007لغاية 

 2006       السميمانية  ماجستير  طرق اجراء البحوث الطبية  .9
10.  medical on cology 2004       طب صالح الدين  دكتوراه 
 2010-2009الجراحة طب كركوك الخامسة  جراحة عامة   .11
 جراحة عامة   .12

-الرابعة
 السادسة

-2011-2010 الجراحة طب كركوك
2012 
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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
استخدام النفخ اليوائي في عالج   .1

 تداخل االمعاء عند االطفال
       18 1992       مجمة موصل الطبية

2.  the effect of ecconomic 

and medical sanction on 

burn epidemiology in tikrit 
tikrit  M J        1996             

3.  survey of upper GIT 

endoscopy tikrit  M J        1998             

4.  inguinal hernia in children tikrit  M J        1999             

5.  rptured ectopic pregnancy 

in rudimentary horn of 

uterus 15
th

 week 
tikrit  M J        2009             

6.  Effectiveness of exercises 

in management of patients 

with osteoarthritis of the 

knee in sulymani province  
       14 2010       مجمة زانكو

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :الكتب أو البحوث تحت النشر.2

 أسم البحث أو الكتاب ت
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 نمط االورام الخبيثة الصمبة في كركوك  .1
 الخمج في حاالت الحروق  .2

 استخدام الشبكة فب تصميح الفتوق الجراحية  .3

 شري بعد عمميات القرحة في االثني عH2اسخدام مضادات   .4

 حاالت نادرة الكياس مائية  .5

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

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

1.  the effect of physiotherapy in the 

management of osteoarthritis of 

knee 
المؤتمر العممي لجامعة ىولير 

 الطبية
 اربيل-العراق 2008

2.                          
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3.                          

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
 1998-1993كمية اطب جامعة تكريت -رئيس فرع الجراحة   .1
 كركوك-مدير مستشفى ازادي العام   .2

 كركوك- كمية التمريض - رئيس قسم العموم التمريضية السريرية   .3

 2010- 2009-2008-2007كركوك لحد االن  - عميد كمية الطب   .4

 عضو لجنة التعميم الطبي المستمر في طب تكريت و دائرة صحة كركوك  .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
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  1985- 1984كطبيب مقيم دوري في مستشفيات الموصل وكركوك   .1
  1986 - 1985طبيب تدرج طبي في التون كوبري   .2

  1988-1987كطبيب مقيم اقدم في مستشفيات اربيل التعميمية   .3

  2009 لحد 1992كجراح اخصائي في مستشفيات اربيل التعميمية وتكريت وكركوك من   .4

  لحد االن 2009كجراح استشاري في مستشفى ازادي من   .5

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
 عضو ىيئة تحرير مجمة جامعة كركوك   .1
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


