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اوالً :المؤهالت العلمية.
ت

اللقب العلمي
استاذ

الجامعة

الكلية
طب االسنان

المستنصرية

التاريخ
2007

ثانياً :المناصب االدارية.
ت

المنصب

رئيس فرع صناعة
االسنان
رئيس فرع امراض الفم
رئيس لجنة الترقيات
العلمية
رئيس لجنة المقاصة
رئيس فرع العلوم
االساسية

المكان

الفترة :من  -الى

طب اسنان -المستنصرسة

2013-2008

طب اسنان المستنصرية

2017-2015

طب اسنان المستنصرية

-2015-2014

طب اسنان المستنصرية

2010-2009

جامعة اوروك

—2017ولحد االن

ثالثاُ :التدريس الجامعي.
ت

الجامعة

معهد الطبي التقني
المستنصريةجامعة اوروك

المكان

كلية طب االسنان
كلية طب االسنان

الفترة :من  -الى

2001-1988
2016-2001
---2016لحد االن

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

الكلية

المادة

صناعة اسنان
معهد الطبي التقني
طب اسنان -المستنصرية انسجة الفم
انسجة الفم
طب االسنان-جامعة
اوروك

الفترة :من  -الى

2001-1988
2016-2001
—2016لحد االن

خامساً :االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.
ت

عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير /دكتوراه)

اليوجد
مناقشة وتقويم العديد من رسائل الماجستر
وتقويم العديد من براءات االختراع
سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية.
ت

القسم

السنة

طب اسنان-جامعة
بغداد

العنوان

السنة

مكان انعقادها

ندوات علمية عديدة
ندوة علمية
والكثير من الندوات
والمؤتمرات خارج وداخل
العراق

-2018
2020
قبل عام
2018

طب اسنان –اوروك
طب اسنان -اوروك
دبي ومصر واربيل وبغداد
ووزارة الصحة

نوع المشاركة
محاضر ومشارك

مشارك
مشارك

Participation in Iraqi Dental Association Conferences
Participation in Iraqi Dental Society Conferences
Participation in Conferences of College of Dentistry / University of Baghdad
Participation in post graduate Conferences in College of Dentistry/University
of Baghdad
(Scientific and Medical conference of College of Dentistry/University of Cario
)CARIO EYGPT-2010
1ST Scientific Conference of College of Dentistry/Al-Mustansiria University2010
2nd Dental –Facial Cosmetic International Conference-DUBIA UAE 2010
2nd Scientific Conference of College of Dentistry/ Al-Mustansiria University2011,-2012

The Reunion of the Dental Association in 2012
World Conference for Dental Association in 2014
A National Conference of Colleges of Dentistry University of Baghdad
2015
A National Conferences of Colleges of medicine,2018,,2019

سابعاً :االنشطة العلمية االخرى.
خارج الكلية

داخل الكلية

زيارات ميدانية لمدارس 2020-2-2018-
-

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

ت

السنة

مجال النشر

اكثر من  20بحث علمي منشور

تاسعاً :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.
ت

(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير/برائة اختراع)

درع روؤساء الفروع
العشرات من من كتب الشكر

السنة

الجهة المانحة

جامعة اوروك
عميد كلية طب االسنان
ورئيس جامعة اوروك

عاشراً :الكتب المؤلفة او المترجمة.
ت

سنة النشر

اسم الكتاب

اليوجد
حادي عشر :اللغات التي يجيدها.
اللغة

ت

العربية
االنكليزية

كتابة

ممتاز
جيد جدا

قراءة

ممتاز
ممتاز

