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    اوالً: المؤهالت العلمية. 

 

 مناصب االدارية. ثانياً: ال

 الى -الفترة: من  المكان المنصب ت

جامعة  \كلية طب االسنان   مسؤولة المرحلة الثالثة  
 اوروك 

2020- 2021 

    
 

 التدريس الجامعي. ثالثاُ: 

 الى -الفترة: من  المكان الجامعة ت

 2020-1996 كلية طب االسنان  جامعة بغداد  

 2020-2018 كلية طب االسنان  جامعة اوروك  
 

 الى (  –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من 

 الى -الفترة: من  المادة  الكلية ت

جامعة  \كلية طب االسنان   
 بغداد 

Prosthetodontic 
biomaterial 

1969-2020 
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 1968\7\14:تاريخ الميالد 
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 07904663637:رقم الهاتف  

البريد  
 hanan6851@yahoo.com:اإللكتروني

 

 التاريخ  الكلية الجامعة العلمي اللقب  ت
 2020\11\ 1 طب االسنان  جامعة اوروك  استاذ 

     



جامعة  \كلية طب االسنان   
 اوروك 

Prosthetodontic 
 

2020-2021 

 

 خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها. 

 السنة القسم عنوان االطروحة او الرسالة ) ماجستير/ دكتوراه(  ت

 Evaluation the effect of glutaraldehyde 

solution addition on some mechanical  

properties of heat cured acrylic denture 

base material 

 

 2020 صناعة اسنان 

 Mechanical Evaluation of Pure Titanium 
Dental Implants Coated with a Mixture of 
Nano Titanium Oxide and Nano 
Hydroxyapatite 

 2016 صناعة اسنان 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية. 

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنة العنوان ت

 حضور  كلية الطب جامعة بغداد  2019 مؤتمر علمي سنوي  

 حضور  كلية الطب جامعة بغداد  2019 مؤتمر طبي سنوي  
 

 العلمية االخرى. سابعاً: االنشطة 

 خارج الكلية  داخل الكلية

 مناقشة طلبة ماجستير  لجنة مناقشة مشاريع تخرج المرحلة الخامسة 

 حضور ندوات علمية  لجنة تحديث مناهج 
 

 ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

 السنة مجال النشر  اسم البحث ت

 Histological Evaluation of Pure Titanium 
Dental Implants Coated with a Mixture of 
Nano   Titanium Oxide and Nano 
Hydroxyapatite 

 

 2021 طبي 

    
 

 الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.  تاسعاً: كتب

 السنة الجهة المانحة ( اختراعبرائة /)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير ت

وزير التعليم العالي   كتاب شكر من السيد الوزير  
 والبحث العلمي 

2019 



وزير التعليم العالي   كتاب شكر  
 والبحث العلمي 

2019 

 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة. 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

  التوجد  

   
 

 التي يجيدها.  حادي عشر: اللغات

 قراءة  كتابة اللغة ت

   العربية  

   االنكليزية  

 


