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الحصول على شهادة البكلوريوس في جراحة الفم و
الوجه و الفكين و بمعدل  80.849و بتسلسل  61من
مجموع 952
اول تعيين على مالك وزارة الصحة وقد كانت الخدمة
لمدة عشرة اشهر و سبعة و عشرون يوما لغرض اكمال
االقامة الدورية
اول تعيين على مالك وزارة التعليم العالي و البحث
العلمي – كلية طب االسنان – جامعة بغداد حسب
الضوابط المعمول بها في تعيين
الخدمة في فرع التشخيص الفمي بوظيفة طبيب اسنان و
كانت الخدمة سنة و ستة اشهر و ستة ايام
الخدمة في فرع جراحة الفم و الوجه و الفكين
تنسيب الى مستشفى غازي الحريري -وزارة الصحة
بصفة طبيب مقيم اقدم في جراحة الوجه و الفكين وكانت
الخدمة لمدة سنة واحدة
المباشرة و الخدمة في كلية طب االسنان-قسم جراحة
الفم و الوجه و الفكين
اجازة دراسية و قبول في الدراسات العليا ماجستير

14/5/2015
1/7/2015

جراحة الفم و الوجه و الفكين
المباشرة في قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين – كلية
طب االسنان بصفة تدريسي
منح شهادة الماجستيرعلوم و جراحة الفم و الوجه و
الفكين و بعدل  84.37و الحصول على اللقب التدريسي
العلمي (مدرس مساعد)
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حضور ندوة رئاسة مجلس الوزراء
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3/
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2016
قاعة مناقشات قسم الجراحة في كلية طب االسنان 13-
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حضور مؤتمر حشوات الجذور
حضور المؤتمر السادس لالختصاصات الطبية
حضور مؤتمر مدينة الطب
حضور المؤتمرالبرطاني عن بعد في جراحة الوجه و
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المشاركة في ورشة عمل استخدام الليزر
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قاعة نقابة طب االسنان 19-20 / 2 / 2016
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اسم البحث
The effect of platelet-rich plasma on
ossiointegration period of dental implants

