السيرة الذاتيه c v
االسم  :جمال عبد محمد يونس
تأريخ الميالد - 1591-7-1 -:حديثه -االنبار
مكان اإلقامة  -:بغداد من  1571لحد أالن.
رقم الهاتف والبريد االلكتروني --- 97591175771 -:

jamalsurg@yahoo.com

التعليم والمؤهالت -:
 -1شهادة الماجستير في اختصاص جراحة الفم والوجه والفكين  1559 -3-95 -بمعدل  73,93جيد جدا
 شهادة البكالوريوس  -طب وجراحة الفم واألسنان  1577 -6-39بمعدل  71,97من العشرة األوائل  -تسلسل 7 -9استاذ مساعد  -عضو الهيئة التدريسيه -فرع جراحة الفم والوجه والفكين -كلية طب االسنان جامعة بغداد
 استاذ مساعد في 9913-9-99- مدرس في 9993-19-97مدرس مساعد في 1559-9-5 طبيب اسنان (معيد ) في شعبة االشعة لمدة  9سنوات من  1579الى 1576  -طبيب اسنان (معيد ) في فرع الجراحة لمدة 9سنة من 1577-1577 الدراسات العليا -: االشراف على(  ) 9طالب دبلوم عالي. االشراف على(  ) 1طالب ماجستير . عضو ورئيس لجان المناقشات ل (  ) 7رسائل الماجستير مقوم علمي ( )7رسائل ماجستير البحوث العلميه المنشوره -: ( ) 11بحث علمي مقوم علمي للبحوث للنشر في مجلة الكلية والخاصة بموضوع االختصاصمقوم علمي لعدد من البحوث من خارج الكلية مقوم علمي لعدد من الرسائل لشهادة الماجستير الممنوحه من الجامعات االجنبية والمحاله الى الكلية رسميا . -3المناصب االداريه -:
 مقرر فرع الجراحة من مايس  9991الى مايس 9997 -رئيس فرع الجراحة من  9997-7-9الى 9919-19-19

 -رئيس فرع الجراحة من 9913-19- 39الى 9916-11-95

 -1اللجان-:
 عضو ورئيس ومعاون رئيس اللجنه االمتحانيه لمدة ( )9سنوات . لجنة صيانه وصرف ,لجان تحقيق ,لجنة شراء كتب ومواد واجهزه طبيه للكلية لجنة ضمان جودة لجنة المجلة في الكلية .لجنة االشراف على االمتحان الوزاري للكليات االهلية( اليرموك ) . لجنان امتحان المعادلة لطلبة الجامعات االجنبية. لجنة اشراف تربوي لطلبة الدراسات االولية . - 9الدورات التدريبية -:
 االشراف على  9دورات تدريبية لزراعة االسنان الطباء االسنان من داخل وخارج الكلية . المشاركة في  1دورات تدريبية لزراعة االسنان في كوريا الجنوبيه والصين وفرنسا وتايلند. المشاركة في دوره تدريبيه داخل العراق باشراف اطباء امريكان لزراعة االسنان . -6كتب الشكر -:
 عدد من كتب الشكر من الوزارة والجامعة وعمداء الكلية . -7التدريس خارج الكلية -:
 فصل دراسي في جامعة ذمار في اليمن في . 9991 -فصل دراسي في جامعة االنبار 9999-1555

