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 A: Personal Informationالمعلومات الشخصية                 : أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            دمحم فبحخ دسيب عبذهللا:االسن الرببعي    

                                                                

Name    : mohammed fatih haseeb abullah 

 

 

 كركىك :  هكبى الىالدة   

                    

Birth place   : kirkuk 

 

       Birth date   :5-7-1976     5-7-1976 حبريخ الىالدة   

                                                        

 

        Certification  :PhD   الشهبدة 

                                                          

    Scientific Grade: Lecturer  اللقب العلوي 

            

   

   First appointment Date  :5-10-2000  5-10- 2000  حبريخ أول حعييي

 

 جبهعت حكريج     / كليت طب:  هكبى أول حعييي   

   

   First appointment place :Tikrid collage of medical 

 

 

       :.telephone noرقن الهبحف 

 

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

 

 اليىجذ :  عذد سٌىاث الخذهت خبرج الخعلين العبلي

   
                                       B: Specializeاالختصاص                                     :  ااياً  

 

 طب و جرادت عبهت       :االخخصبص العبم

           

:General Specialty  ٍ    general surgeryand medicine  

  

 

 اهراض الذم/ علن االهراض :االخخصبص الذقيق
                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : hematopathology  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)الشهادات العلمية                 :  اللاً   
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :iraqCountry العراق                                           :الذولت 

 :baghdadCity                                                       بغذاد:الوذيٌت 

                                           الهيئت العراقيت لالخخصبصبث الطبيت:الجبهعت
iraqi commission for medical 

specilization University: 

 
 
 
 : MScالوبجسخير .2

 

 :Country                                                                          :الذولت 

 :City                                                                                :الوذيٌت 

 :University                                                                      :الجبهعت
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 : BSc سالبكبلىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراق:الذولت 

 :salahaddinCity                                                                      صالح الذيي:الوذيٌت 

 :tikritUniversity                                                            حكريج:الجبهعت

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراق:الذولت 

 :Kirkuk City كركىك                                                                      :الوذيٌت 

 :al tameem secondary schoolSchool اعذاديت الخأهين  للبٌيي                                                :الوذرست

 
 
 
 :أخري. 5
 

 معمومات أخرى ت
 شيادة تدريب عمى الحاسوب من جامعة كركوك                                        .1
 شيادة دورة طرائق التدريس من جامعة كركوك  .2
 طنبول    اس/ شيادة دورة القيادات العميا في تركيا  .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
 2009-2008 االمراضالطب  الثانية/الثالثة الفسمجة/االمراض  .1
 2009-2008 االمراض الطب الثالثة/الرابعة االنسجة/العدلي الطب  .2
الطب /الفسمجة/االمراض  .3

 2010-2009 التشريح/االمراضالطب  الرابعة/الثانية االنسجة/العدلي

الطب /الفسمجة/االمراض  .4
 االنسجة/العدلي

 2011-2010 التشريح/الفسمجة/االمراض الطب والرابعة/الثالثة/الثانية

الطب /االنسجة/االمراض  .5
 العدلي

 2012-2011 االمراض/االنسجة/االمراض الطب الرابعة/الثالثة/الثانية

 2013-2012 االمراض/الفسمجة/االمراض الطب الرابعة/الثانية/الثالثة الطب العدلي/الفسمجة/االمراض  .6
7.                                
8.                                
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.                                      

2.                                      

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :الكتب أو البحوث تحت النشر.2

 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.  Inciden y hepatits Ba-jc in thalassem patitis 
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 :المؤتمرات.4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          
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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
 مدير شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء   .1
 معاون العميد لمشؤون االدارية   .2

3.        

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
 الدوام في مستشفى آزادي التعميمي يومين من كل اسبوع  .1
2.        

3.        

4.        

5.        
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6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 

 عضوية في المجالت والدوريات.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


