• االسم الرباعي واللقب  :كاظم جواد حنو محمود المعلى
• محل وتاريخ التولد  :بغداد 1965
• التنقالت الوظيفية:
• 1989حصل على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واالسنان من كلية طب االسنان /
جامعة الموصل بتقدير جيد وكان ترتيبه االول على دفعته للعام الدراسي  1989-1988حسب
االمر الجامعي المرقم  1357والمؤرخ في .1989/7/10
•  1993حصل على شهادة الماجستير في امراض وجراحة اللثة حسب االمر الجامعي المرقم
 21546بتاريخ  1993/12/9الصادر من جامعة بغداد عطفا على االمر االداري الصادر من كلية
طب االسنان /جامعة بغداد المرقم  646في  1993/12/7والمتضمن منحه الشهادة المذكوره
اعاله.
•  1994حصل على لقب مدرس مساعد بعد اجتيازه اختبار صالحية التدريس بنجاح حسب االمر
الجامعي الصادر من جامعة الموصل والمرقم  4071في .1994/5/25
•  2005نقل الى مرتبة مدرس حسب االمر الجامعي الصادر من الجامعة المستنصرية المرقم 121
بتاريخ  .2005/1/27وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب في .2004/11/6
•  2008نقل الى مرتبة استاذ مساعد حسب االمر الجامعي المرقم  9953المؤرخ في 2008/5/29
واعتبارا من  .2008/1/30وعمل في العديد من اللجان العلمية واالدارية كما انه احد اعضاء
هيئة تحرير المجلة العلمية التي تصدرها الكلية.
•
•
•
•

 2013نقل الى مرتبة استاذ حسب االمر الجامعي المرقم مج  7881 / 21 /و المؤرخ في
 2013/11/13واعتبارا من .2013/3/2
احيل على التقاعد بموجب االمر الجامعي المرقم  3024في  2016 / 8 / 3استنادا الى قانون
التقاعد الموحد رقم  9لسنة . 2014
تم تعيينه على مالك جامعة اوروك االهلية  /كلية طب االسنان بموجب االمر الجامعي المرقم
 672والمؤرخ في  2016/10/6واليزال مستمرا في الخدمة حاليا.
رئيس فرع جراحة الفم واللثة في جامعة اوروك االهلية  /كلية طب االسنان منذ  2017ولحد
االن.
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عضو نقابة اطباء االسنان العراقية
عضو هيئة تحرير مجلة المستنصرية لطب االسنان
عضو هيئة تحرير مجلة الجمعية العراقية لبحوث طب الفم
عضو الجمعية العالمية لبحوث طب االسنان
عضو الجمعية العراقية لبحوث طب الفم

IDA
MDJ
IOR
IADR
IOR

