السيرة الذاتية
األسم :سندس عباس على حسين
تاريخ الميالد1960/2/16 :
التخصص :طب اسنان  /جراحه الفم و الوجه و الفكين
اللقب العلمي :مدرس
مكان العمل :جامعة اوروك /كلية طب االسنان /فرع جراحة االسنان واللثة
رقم الهاتف 07708431874:
البريد اإللكترونيdr.sundus60@gmail:

اوالً :المؤهالت العلمية.
ت

الجامعة

اللقب العلمي

1

معيدة

جامعة بغداد

2

مدرس مساعد

جامعة بغداد

3

مدرس

جامعة بغداد

4

مدرس

جامعه
اوروك

التاريخ

الكلية
كليه طب االسنان  /فرع جراحه الفم والوجه

1986- 1983

والفكين
كليه طب االسنان  /فرع جراحه الفم والوجه
والفكين
كليه طب االسنان  /فرع جراحه الفم والوجه
والفكين
كليه طب االسنان

2001- 1989
2018-2001
 2018ولغايه االن

ثانياً :المناصب االدارية.
ت

المنصب

مسووله فرع الجراحه
رئيسه اللجنه االمتحانيه

المكان

جامعه اوروك /كليه طب
االسنان
جامعه اوروك /كليه طب
االسنان

الفترة :من  -الى

 2018ولغايه االن
للعام الدراسي 2020-2019

ثالثاُ :التدريس الجامعي.
ت
1
2

الجامعة
جامعة بغداد
جامعة اوروك

المكان
كليه طب االسنان
كلية طب االسنان

الفترة :من  -الى
 1989ولغاية 2018/2/1
منذ  2018/3/4ولغاية االن

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

ت

الكلية

المادة

1
2
3
4
5

كلية طب االسنان/جامعة بغداد
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

6

كلية طب االسنان/جامعة
اوروك
كلية طب االسنان/جامعة
اوروك

الجراحه  /نظرى للمرحله الرابعه
الجراحه  /نظرى للمرحله الخامسة
الجراحه  /نظرى للمرحله الثالثة
الجراحه  /نظرى للمرحله الرابعه
الجراحه  /العملى للمراحل الثالثه
والرابعه والخامسه
الجراحه /العملي للمرحلة الرابعة

7

الفترة :من  -الى

الجراحه النظري للمرحله الخامسه
والجراحه العملي للمراحل الرابعه
والخامسه

2003
2007
منذ  1998ولغاية 2017
منذ  2017ولغاية 2018/2/1
منذ  1983ولغاية 2018/2/1
منذ 2018/3/4
منذ  2019ولغايه االن

خامساً :االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها.
ت

عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستير/
دكتوراه)
بجوث تخرج لثالثه من طلبه الدبلوم العالى

1

القسم
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

السنة
 2005و2006

/جراحه الفم والوجه و الفكين

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية.
ت

العنوان

مكان انعقادها

السنة

نوع المشاركة

1

جميع مؤتمرات نقابه اطباء
االسنان
مؤتمر الدراسات العليا

منذ  1983و
لغايه 2018
1989

كليه طب االسنان  /بغداد

3

مؤتمر كليه طب االسنان

1998

كليه طب االسنان  /بغداد

مشارك

4

المؤتمر االول لكليات طب

2012

بغداد

مشارك

2

بغداد

مشارك
القاء بحث

االسنان فى العراق
5

المؤتمر الثانى لكليات طب

نيسان

االسنان فى العراق

2013

بغداد

مشارك

6

مؤتمر مدينه الطب

2014

بغداد

مشارك

7

مؤتمر الجامعه التقنيه الوسطى

اذار 2015

بغداد

مشارك

8

مؤتمر المجلس العراقى

اذار 2016

بغداد

مشارك

لالختصاصات الطبيه
9

مؤتمر كليه الطب

كانون االول
2016

بغداد

مشارك

10

11
12

مؤتمر الدراسات العليا لكليه

كانون االول

طب االسنان/جامعة بغداد

2016

مؤتمر الدراسات العليا لكليه
طب االسنان/جامعة بغداد
مؤتمر التاسع عشر لكلية طب
االسنان جامعة بغداد

كانون االول
2017
 2018/3/19بغداد

مشارك

بغداد

مشارك

بغداد

مشارك

سابعاً :االنشطة العلمية االخرى1.
داخل الكلية

خارج الكلية

دورتى التعليم المستمر فى فرع الجراحه فى كانون االول
2013و نيسان 2013
دوره التعليم المستمر فى فرع الجراحه تشرين الثانى
2014
دوره التعليم المستمر فى فرع الجراحه كانون
االول2015
كورس زراعه االسنان اذار 2016
دوره زراعه االسنان برعايه دنتيوم مايس 2015
ملتقى فرع صناعه االسنان 2015
دوره مكثفه لطالب معادله الشهادة من الجامعات
االجنبيه كانون الثانى 2016
دوره السالمه واالمان الكيمياوي جامعه اوروك كانون
الثاني 2018

دوره التعليم المستمر  /كليه طب االسنان /
جامعه البيان اذار 2018
الندوه العلميه الثالثه لطب اسنان اوروك نيسان 2018
الندوه العلميه لطب اسنان اوروك كانون االول 2018
الندوه العلميه لطب اسنان اوروك نيسان 2019
الندوه العلميه لطب اسنان اوروك تشرين االول 2019

العديد من الدورات و الندوات حول التعليم االلكتروني
خالل  2019ولغايه االن
دوره التعليم االلكتروني لجامعه اوروك مع الفريق
الوزاري تشرين الثاني 2020

ثامناً :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
ت
1

اسم البحث
Evaluation of the different methods of

مجال النشر
مجله كليه طب االسنان

السنة
1991

treatment of recurrent aphthous
ulceration
2

The occurrence of torus palatinus and

مقبول للنشر

torus mandibularis in group of Iraqi
patients
3

The relation between the dry socket as a

مقبول للنشر

complication of surgical removal of
impacted lower molar with the use of
contraceptive pills

تاسعاً :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.
ت

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

الجهة المانحة

السنة

1

كتاب شكر من عماده كليه طب االسنان

كليه طب االسنان

1995

2

كتاب شكر من عماده كليه طب االسنان

كليه طب االسنان

2013

3

كتاب شكر

السيد وزير التعليم العالى

2014

والبحث العلمى
4

كتاب شكر

عماده كليه طب االسنان

2016

5

كتاب شكر

مكتب السيد رئيس الوزراء

2016

6

كتاب شكر

عمادة كلية طب االسنان /

2017

جامعة بغداد
7

كتاب شكر

رئيس جامعة بغداد

2018

8

كتاب شكر

عميد كليه طب االسنان

2019

جامعه اوروك
9

كتاب شكر

رئيس جامعة اوروك

2019

10

كتاب شكر

عميد كليه طب االسنان

2020

11

كتاب شكر

جامعه اوروك
رئيس جامعة اوروك

2020

عاشراً :الكتب المؤلفة او المترجمة.
ت

سنة النشر

اسم الكتاب
ال توجد

حادي عشر :اللغات التي يجيدها.
ت
1
2

اللغة
االنكليزية
العربية

كتابة
نعم
نعم

قراءة
نعم
نعم

