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 السيرة الذاتية

A:  المعلومات الشخصية: 

 أألسم: أحسان محمود عبدهللا محمود المولى. -1

 الجنس: ذكر. -2

 .21/2/1966محل وتارٌخ الوالدة: الموصل  -3

 الحالة الزوجٌة: متزوج. -4

الشهادة األولٌة وسنة التخرج: بكالورٌوس طب وجراحة عامة العام الدراسً  -5

1988-1989. 

 ممتحن فً الدور االول. 249, التسلسل الثالث عشر من  71.94معدل التخرج:  -6

. 1997فً العام  الشهادة العلٌا لالختصاص: بورد عراقً فً علم االمراض. -7

 تسلسل الرابع على العراق.

 تخصص دقٌق نسٌج مرضً. -8

 شهادة أخرى: -9

 .2111دبلوم فً التعلٌم الطبً من كلٌة طب قناة السوٌس للعام 

 .2114الدرجة العلمٌة وسنة الحصول علٌها: استاذ مساعد فً  -11

 سنة. 31سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً:  -11

B-  :السيرة العملية في دوائر الدولة 

 

 مقٌم دوري. 1989التعٌٌن االول: فً وزارة الصحة  - 1

أول كتاب شكر من دائرة صحة نٌنوى على االلتزام بالدوام بكافة الظروف حصلت خاللها على 

المدير الصادر من  17/3/1991فً  1171الصعبة التً مرت بها الدائرة حسب الكتاب المرقم 

 .العام للصحة

 العمل كمعٌد فً فرع االمراض فً كلٌة الطب جامعة تكرٌت لمدة عامٌن.  -2

 مكافئتٌن مالٌتٌن. الحصول على كتاب شكر كمعٌد مع

. 1997-1993العمل فً دراسة البورد كمقٌم اقدم فً مستشفٌات الموصل التعلٌمٌة لالعوام  -3

بحث التخرج هو: دور السحب باالبر الدقٌقة فً تشخٌص اورام الراس والعنق. والحصول على 

 . والتخرج من المحاولة االولى وتسلسل رابع على العراق.امتٌاز فٌها

كتاب شكر من د عزٌز محمود شكري رئٌس الهٌئة للدراسات الطبٌة للحصول الحصول على  

 .23/2/1998فً  614على درجة امتٌاز بالبحث حسب الكتاب المرقم 

العمل تدرٌسً فً جامعة تكرٌت / كلٌة الطب: شارك فً تدرٌس طلبة الكلٌة فً المراحل  -4

 االولى الثانٌة والخامسة والسادسة.



 

2 
 

 اهم فً تدرٌس طلبة الدراسات العلٌا وكما ٌلً:كما س

عاما لمادة االمراض ولكافة المنهاج كتدرٌسً لوحده لكل من المواد  15تدرٌس لمدة  -1

مادة كل عام فً مرحلتٌن الثانٌة  16النظرٌة والعملٌة ولثمانٌة بلوكات لكل مرحلة اي تدرٌس 

 والثالثة.

الخامسة والمشاركة فً امتحانات طلبة الصف  تدرٌس مادة االمراض السرٌري للمرحلة -4

 السادس فً مادة االمراض السرٌري فً امتحانات الجراحة والنسائٌة الشفهٌة.

تدرٌس االمراض السرٌري لطلبة الدراسات العلٌا لكل من مواد دبلوم الجراحة ودبلوم  -5

 المختبرات ودبلوم الباطنٌة والحساسٌة وماجستٌر االحٌاء المجهرٌة.

االشراف على طلبة الدراسات العلٌا فً كل مواد الدراسات العلٌا المشار الٌها فً التدرٌس  -6

اضافة الى االشراف على طلبة الدكتوراه فً االحٌاء المجهرٌة والبورد العراقً فً علم 

 االمراض.

كرٌت مناقشة العدٌد من طلبة الدراسات العلٌا فً كل الدراسات المشار الٌها سابقا فً طب ت -7

 وتربٌة تكرٌت وطب الموصل والبورد العراقً.

 كتب الشكر فً التدرٌس فً تكرٌت: -8

كتاب شكر من رؤساء جامعة تكرٌت خالل العمل فً الجامعة من  32الحصول على  -1

1998-2112. 

 الحصول على كتابً شكر من رئٌس الهٌئة المشرفة على كلٌة طب تكرٌت. -2

 عمداء كلٌات جامعة تكرٌت.كتاب شكر وتقدٌر من  21الحصول على  -3

فً  2622من مدٌر عام معمل األسمدة حسب الرقم وتقدٌر  كتاب شكر الحصول على -4

1/11/2111. 

الحصول على مكافأة من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ألجراء بحث فً معمل  -5

األسمدة للكشف على نمو األحٌاء المجهرٌة فً أحواض التبرٌد حسب الكتاب المرقم 

 .2/6/2112فً  6291

 الحصول على كتاب شكر وتقدٌر من نقابة األطباء. -6

C:المناصب التي شغلها  

رئٌس فرع االمراض والطب العدلً فً كلٌة الطب / جامعة تكرٌت لمدة عشر سنوات.  -1

 .2111-1999لالعوام 

فً  11862عمٌد كلٌة الطب جامعة تكرٌت لمدة شهر بالوكالة حسب الكتاب الجامعً  -2

1/11/2116. 
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ولحد االن بالمستشفٌات  1998استشاري اختصاص التشخٌص المرضً والخلوي من العام  -3

 التعلٌمٌة فً تكرٌت والموصل.

 استشاري مجلس التعلٌم الطبً فً طب تكرٌت. -4

 مسؤول وحدة تطوٌر التعلٌم الطبً فً طب نٌنوى. -5

 عضو اللجنة المركزٌة لالعتمادٌة فً طب تكرٌت. -6

ومسؤول لجنة االعتمادٌة فً طب نٌنوى ومسؤول لجنة كتابة تقرٌر الذات ومسؤول لجنة التقٌٌم 

 الذاتً وعضو لجنة القادة العلٌا فً طب نٌنوى.

 اعوام فً طب تكرٌت عند فترة مدرس فً طب تكرٌت. 7عضو اللجنة االمتحانٌة لمدة  -7

 عضو لجنة التحرٌر لمجالت طب تكرٌت والصٌدلة. -8

 .2114حزٌران  5الى  2112عاون عمٌد كلٌة طب نٌنوى لالعوام م -9

 ولحد االنز 2112المشاركة فً تدرٌسات االمراض فً طب نٌنوى من  -11

من العمداء خالل  وست كتب شكر رئيس الجامعةالحصول على كتاب شكر وتقدٌر من  -11

 فً فترة معاون العمٌد. سنتٌن فقط فً الموصل

-2117لالعوام  5والعمٌد  4ورئٌس الجامعة  4شكر من الوزٌر عددالحصول على كتب  -12

2121. 

 .كتاب شكر وتقدير 67تب الشكر والتقدير خالل عملي هو المجموع الكلي لك

 D: )67( :االشراف على الدراسات العليا 

 .4بورد عراقً ودكتوراه عدد  -1

 .2ماجستٌر عدد  -2

 .2دبلوم حساسٌة ومناعة عدد  -3

 .5الفحوصات المختبرٌة السرٌرٌة عدد دبلوم  -4

 .5دبلوم الجراحة عدد  -5

 .25االبحاث المنشورة عدد  -14

 


