المعلومات الشخصية:
االسم :احمد فاضل ابراهيم شهاب
مكان العمل :كلية طب االسنان  /جامعة بغداد – فرع جراحة الفم والوجه والفكين
تاريخ الوالدة7891-77 -71 :
الجنس :ذكر
الحالة االجتماعية :متزوج
رقم الهاتف01108710419 :
البريد االلكترونيahmedqusi@gmail.com :
تاريخ التعيين9009-8-98 :
االمر الوزاري  71881 :في 9008 – 1 – 8
االمر الجامعي  78870 :في 9008 -1 – 97
اللقب العلمي :مدرس (طبيب أسنان)

التحصيل الدراسي:
 دكتوراه (بورد) جراحة الوجه والفكين استنادا لالمر االداري الصادر من المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية المرقم  7997في 9074 -77 -9
 بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان  9001-9004وبتقدير جيد جدا وتسلسل  70من مجموع
 777وبمعدل ()975889
البحوث المنشورة :بحث التخرج من البورد ((ترميم عيوب الوجه بجلسة واحدة باستخدام الدهون
الذاتية مع الصفيحات الدموية الغنية بالفايبرين وحقنها باستخدام تقنية الحقن العضلية))
دراسة مستقبلية

كتب الشكر والتقدير:
 1كتب شكر من عمادة كلية طب االسنان
 7كتاب شكر من دائرة مدينة الطب اثناء فترة االقامة القدمى في مدينة الطب
 9كتب شكر من وزارة الصحة لمعالجة ابطال الحشد الشعبي اثناء فترة دراسة البورد

اللجان:
 -7عضو لجنة تدقيق وصيغة الوثائق وقاعدة البيانات الخاصة بالدراسات االولية 9009
 -9عضو في اللجنة االمتحانية للدراسات االولية 9008
 -7عضو لجنة معادلة شهادات خريجي كليات طب االسنان خارج القطر 9074

المؤتمرات ودورات التعليم المستمر:
 -7دورة التعليم المستمر في قسم تقويم االسنان كلية طب االسنان 9008
 -9دورة التعليم المستمر في قسم صناعة االسنان كلية طب االسنان 9008
 -7المؤتمر العلمي السنوي للدراسات العليا واالولية 9008
 -1دورة التعليم المستمر في شعبة التدريب التطوير في وزارة الصحة 9070
 -8المشاركة في الكورسات التدريبية في استخدام الليزر في جراحة الفم 9070
 -4المشاركة في التعليم الطبي عن بعد عن اورام الوجه والفكين في مدينة الطب 9070
 -1المشاركة في التعليم الطبي عن بعد عن تشوهات الوجه والفكين في مدينة الطب 9077
 -9دورة التعليم المستمر في شعبة جراحة الفم والوجه والفكين في كلية طب االسنان 9078
 -8المؤتمر العلمي السنوي للدراسات العليا في كلية طب االسنان جامعة بغداد 9074

مالحظات :
 تنسيب الى مستشفى الجراحات التخصصية في مدينة الطب لمدة سنة واحدة لغرض االقامة القدمى
في شعبة جراحة الوجه والفكين من تاريخ 9008 – 9 – 78
 اجازة دراسية لمدة  8سنوات لدراسة البورد العراقي في جراحة الوجه والفكين 9074 -9077

