
       (  CV)  خالصة خدمة

 
 : عمار عطاهللا علياالسم

 

      كلية طب األسنان  1987بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان   :التحصيل الدراسي

 جامعة الموصل                        

 كلية طب األسنان جامعة بغداد  1992ماجستير معالجة األسنان   

 لية طب األسنان جامعة بغداد ك 2 003دكتوراه معالجة األسنان   

 

 (2014\3\10)  أستاذ     : الدرجة العلمية

 

  1964 التولد:

 االنكليزية.العربية   اللغات التي يجيدها:

 

 الوظائف بعد التخرج:

  1988\8\20 – 1987\8\20                           متدرب م.ص.ت شارع المغرب  أسنانطبيب 

  1989\9\27 – 1988\9\22                  سنان جامعة الموصلمعيد)مساعد باحث( كلية طب األ

  1992\2\26 - 1989-9-30       طالب دراسات عليا )الماجستير( كلية طب األسنان جامعة بغداد 

  1993\3\26 – 1992\3\28                    مدرس مساعد في كلية طب األسنان جامعة الموصل

 

  1993\9\19 – 1993\4\2                       سنان جامعة األنبارمدرس مساعد في كلية طب األ

  1995\9\20  - 1993\9\20                      معاون العميد في كلية طب األسنان جامعة األنبار

  1997\9\19 – 1995\9\24        كلية طب األسنان جامعة األنبار \رئيس فرع معالجة األسنان 

  1999\9\26  – 1997\9\20                    كلية طب األسنان جامعة األنبار معاون العميد في 

  200\9\26  – 1999\11\27      كلية طب األسنان جامعة األنبار \رئيس فرع معالجة األسنان  

  2004\2\26 – 2000\9\27     طالب دراسات عليا )الدكتوراه( كلية طب األسنان جامعة بغداد  

  2004\10\6  – 2004\4\6     كلية طب األسنان جامعة األنبار \معالجة األسنان  فرع\تدريسي 

 

      2005\4\6  – 2004\10\6                                  جامعة األنبار \عميد  كلية طب األسنان

 

  2005\11\12  – 2005 4\7               كلية طب األسنان جامعة األنبار \فرع معالجة األسنان \تدريسي 

  2006\6\24 – 2005\11\18    الجامعة المستنصرية \كلية طب األسنان  \فرع معالجة األسنان \تدريسي 

  2008\11\23 – 2006\6\25     الجامعة المستنصرية  \كلية طب األسنان  \رئيس فرع صناعة األسنان 

   2011\1\12 – 2008\11\24     مستنصريةالجامعة ال \كلية طب األسنان  \فرع معالجة األسنان \تدريسي 

 2015\1\13  - 2011\1\13     الجامعة المستنصرية  \كلية طب األسنان  \األسنان  معالجةرئيس فرع 

 

   2017 \12 \31قاعد من العمل في الجامعات الحكومية                                 الت 
 2006\6\24 – 2005\11\18             وروكجامعة ا\كلية طب األسنان \فرع معالجة األسنان \تدريسي 

 

 ةالعراقي  والمبتكرين عضو في جمعية المخترعين
 



 الكليات التي قام بالتدريس فيها:
 كلية طب األسنان جامعة الموصل -1

 كلية طب األسنان جامعة األنبار -2

 تنصريةكلية طب األسنان الجامعة المس -3

 قسم طب األسنان كلية اليرموك الجامعة -4

 كلية طب االسنان جامعة اروك االهلية -5

 

 

 

 الشكر والتقدير:
 1995\5\5في  1044                                        جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس -1

  1997 12\7( في 46)                 جامعة األنبار \شكر وتقدير من السيد عميد كلية طب األسنان -2

  1997\12\2في  4488                                    جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس -3

 2005\4\6في  235                                         جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس -4

 

  2007\5\24في  14964                         الجامعة المستنصرية شكر وتقدير من السيد رئيس -5

 

   2006\5\4في  664          الجامعة المستنصرية \شكر وتقدير من السيد عميد كلية طب األسنان -6

  2008\7\1في  165          الجامعة المستنصرية \شكر وتقدير من السيد عميد كلية طب األسنان -7

  2008\11\26في  2899    الجامعة المستنصرية \سنانشكر وتقدير من السيد عميد كلية طب األ -8

  2009\6\25في  1527      الجامعة المستنصرية \شكر وتقدير من السيد عميد كلية طب األسنان -9

 2009\9\1في  2139     الجامعة المستنصرية  \شكر وتقدير من السيد عميد كلية طب األسنان -10

                           2011\10\9في  27044                                  وزير التعليم العاليشكر وتقدير من السيد  -11

   

 

 

 في مجالت علمية محكمة عراقية وعالمية  ( ستة بحوث 12) عدد البحوث المنشورة:

 

   والنماذج الصناعية: االختراعءات ابر

 النوعية  مسجلة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرةستة نماذج صناعية ( 6) 

 

  1999جامعة األنبار  \األستاذ األول على الجامعة األستاذ المتميز:

 

 األشراف على الدراسات العليا:    

 (ب طال) اربعة معالجة األسنان  \دبلوم عالي -1

 طالب واحد  \ماجستير طب الفم  -2

 )تسعة طالب (    \ماجستير معالجة االسنان  -3

 

 

 


