انغٍشح انزارٍخ ٔانؼهًٍخ

المعلومات الشخصٌة :رشا عباس عزٌز صالح
الجنس :أنثى
الحالة الزوجٌة:متزوجة
القومٌة :عربٌة  /عراقٌة
الدٌانة  :مسلمة

انزـخـظــض

 :يبجغزٍش ػهٕو فً ػهٕو انذٍبح

انٕظٍفــــــّ

 :رذسٌغٍخ فً كهٍخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

انذسجخ انؼهًٍخ :أعزبر يغبػذ
ػُٕاٌ انؼًم  :كهٍخ طت االعُبٌ
انٓبرف انُمبل :

774690067794406/

األٌمٌل الشخصً:
Rashaazeez77@gmail.com
rasha.abbas@codental.uobaghdad .edu.iq

أٔالً  :انًؤْالد انؼهًٍخ
الجامعة
الدرجة العلمٌة
بكالورٌوس علوم فً
علوم الحٌاة
ماجستٌر علوم فً
علوم الحٌاة /علم
الحٌوان

الكلٌـــة

التارٌخ

جامعة بغداد

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\ابن الهٌثم

9111

جامعة بغداد

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة\ابن الهٌثم

2002

أخرى

التعٌٌن :
مدرس مساعد  /فرع العلوم األساسٌة  /كلٌة طب االسنان  /جامعة بغداد 2006

ثانٌا  :التدرج الوظٌفً
الوظٌفة

السنوات العملٌة

الجهة

 -9مدرس مساعد فً شعبة األحٌاء الطبٌة كهٍخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

2090-2006

Medical Biology

 -2مدرس فً شعبة الفسلجة
physiology
 -3مدرس فً شعبة األنسجة العامة
General Histology
 -4أستاذ مساعد فً شعبة األنسجة
العامة

كهٍخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

2094-2099
2096 -2095

كهٍخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد
2092-2097
 2091مستمرة بالتدرٌس

صبنضب ً  :انزذسٌظ انجبيؼً
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

6

كهٍخ طت االعُبٌ

ثغذاد

0

كهٍخ طت االعُبٌ

جبيؼخ أٔسٔن األْهٍخ ألداء األيزذبَبد انؼًهٍخ

9

كهٍخ طت االعُبٌ

الفترة من  -الى
ٔ 0776نذذ االٌ
0766

انذٔس االٔل ٔانضبًَ نطالة انًشدهخ انضبٍَخ
جبيؼخ أٔسٔن األْهٍخ ألداء األيزذبَبد انؼًهٍخ
انذٔس االٔل ٔانضبًَ نطالة انًشدهخ انضبٍَخ
نم

0760

المهارات:
اللغات :األنكلٌزٌة والعربٌة
برامج الحاسوبIntroduction of computer, Microsoft office:
)( Word, Excel, Power point

ساثؼب :انًمشساد انذساعٍخ انزى لًذ ثزذسٌغٓب.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

6

انؼهٕو االعبعٍخ

األحٌاء الطبٌة Medical Biology

0767-0776

0

انؼهٕو االعبعٍخ

الفسلجة physiology

0769-0766

9

انؼهٕو االعبعٍخ

األنسجة العامة
General Histology

0760 -0766
0760-0760
ٔنذذ االٌ

خبيغب :انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٍخ انزً شبسن فٍٓب خالل عُخ .0760 ٔ0760ٔ0766
 -6دضٕس يذبضشح ػهًٍخ ضًٍ َذٔح االسشبد انزشثٕي ػٍ يشع انُكبف ثزبسٌخ .0766- 6-9
 -0دضٕس َذٔح االديبٌ ػهى ٔعبئم االرظبل االنكزشٍَٔخ نهًذبضش د .طجبح َؼًخ ثزبسٌخ .0766/0/00
 -9انًشبسكخ ثذضٕس انًؤرًش انؼهًً انذٔنً انغُٕي االٔل انجبيؼخ انزمٍُخ انجُٕثٍخ ثزبسٌخ -9-09-09
.0766
 -9انًشبسكخ كًذبضشح فً دٔسح انزؼهٍى انًغزًش انزً الًٍذ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ ثزبسٌخ -9-69
0766
 -5انًشبسكخ فً يؤرًش انًجهظ انؼشالً نالخزظبطبد انطجٍخ (دضٕس) انًُؼمذ فً .0766/9/60-66
 -6انًشبسكخ ثجٕعزش يشزشن فً انًهزمى انؼهًً انضبنش نطت اعُبٌ االطفبل ٔانٕلبئً
 - -0دضٕس ٔانًشبسكخ فً ٔسشخ ػًم ضًبٌ انجٕدح ثؼُٕاٌ انًذلك انذاخهً
 -0دضٕس َذٔح االسشبد انزشثٕي :يذبضشح ػٍ فبٌشٔط صٌكب انمزٓب انذكزٕسح غبدح اثشاٍْى طّ

 -4دضٕس َذٔح سئبعخ يجهظ انٕصسلء ثزبسٌخ 0766 -9-00
 -67دضٕس يؤرًش انجبيؼخ انًغزُظشٌخ ثزبسٌخ .0766/9/05-09
 -66انًشبسكخ ثذضٕس فً دٔسح انزؼهٍى انًغزًش انزً الًٍذ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ ثزبسٌخ -9-0
0766
 -60دضٕس َذٔح اَؼمذد فً فشع طت االعُبٌ ٔانٕلبئً ٌٕو االدذ 0766/9/60ػُٕاٌ انُذٔح
Dental implant in pediatric Dentistry
 -69دضٕس َذٔح اداسح انًٍبِ فً ٌٕو  0766-9-00انًذبضش د.طجبح َؼًخ
-66انًشبسكخ ثجٕعزش فً ادزفبنٍخ ٌٕو اانجبيؼخ ثزبسٌخ 0766/5/5-9
 -60انًشبسكخ ثبنمبء يذبضشح ػهًٍخ ػٍ خطش اَزشبس فبٌشٔط صٌكب ثُزبسٌخ .0766-9-04
 -60دضٕس َذٔح االسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً :يذبضشح ػٍ انغش فً االيزذبَبد انمزٓب انذكزٕسح
عٓى طالل ثزبسٌخ .0766\66\09
 -64انًشبسكخ ثذضٕس دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ ثزبسٌخ .0766\60\5
 -07دضٕس َذٔح االػزذاء ػهى انكٕادس انطجٍخ نهًذبضش د .طجبح َؼًخ ثزبسٌخ .0766/67/60
 -06انًشبسكخ فً يؤرًش انًجهظ انؼشالً نالخزظبطبد انطجٍخ (دضٕس) انًُؼمذ فً -04
.0766/66/97
 -00انًشبسكخ ثذٔسح رذسٌجٍخ انًمبيخ فً يشكض انذبعجخ ثجبيؼخ ثغذاد فً اعزخذاو انًزمذو ثشَبيج االكغم
فً اداسح انًهفبد ٔانًخبصٌ ثزبسٌخ .0766\60\05
 -09انًشبسكخ كًذبضشح فً دٔسح انزؼهٍى انًغزًش انزً الًٍذ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ ثزبسٌخ -67-60
0766.
 -09انًشبسكخ ثذٔسح  Google scholarفً ٔدذح انزؼهٍى انًغزًش فً جبيؼخ ثغذاد ثزبسٌخ
0766\66\04
َشبطبد يٍ  0766-4-6انى 0760-4-6
 -05انًشبسكخ ثذضٕس يذبضشح ػٍ (انغش فً االيزذبَبد) َذٔح االسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً
داخهً
0766-66-09
-06انًشبسكخ ثذضٕس ٔسشخ انؼًم فً انًشكض انٕطًُ انشٌبدي نجذٕس انغشطبٌ /جبيؼخ ثغذاد دٕل
خبسجً
اعزخذاو جٓبص انًكشٔعكٕة االنكزشًَٔ يزؼذد انهًظ0766-66-00 .
 -00دضٕس انًؤرًش انؼهًً انضبًَ نكهٍخ انطت جبيؼخ ثغذاد  0766/66/97-04خبسجً
 0766 /60-5داخهً
 -00انًشبسكخ ثذضٕس دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ
-07
 -04انًشبسكخ ثذٔسح انزؼهٍى انًغزًش انًُؼمذح فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ /كهٍخ طت االعُبٌ
 0766-60داخهً
 -97انًشبسكخ ثذضٕس ٔسشخ انؼًم فً انجًؼٍخ انؼهًٍخ نظٍبَخ انًظبدس انٕساصٍخ ٔانجٍئٍخ انؼشالٍخ
0766-60-00
ٔٔصاسح انظذخ ٔانجٍئخ ثؼُٕاٌ يٕاسدَب انًبئٍخ رُٕع ادٍبئً ٔأسس دضبسي
خبسجً
-96دضٕس َذٔح انجشائى انجٍئٍخ انًُؼمذح فً يشكض انذَب انؼذنً نهجذش ٔانزذسٌت  /جبيؼخ انُٓشٌٍ -00
 0766-60خبسجً
داخهً
-90انًشبسكخ فً انؼًم انزطٕػً نفشع انؼهٕو االعبعٍخ
 -99انًشبسكخ ثذٔسح اعزخذاو انًزمذو ثشَبيج االكغم فً اداسح انًهفبد ٔانًخبصٌ انًمبيخ فً يشكض
انذبعجخ –جبيؼخ ثغذاد  0766/60/04-05خبسجً
 -99انًشبسكخ ثذضٕس َذٔح ضًبٌ انجٕدح ٔرمٌٕى االداء ثؼُٕاٌ( األػزًبدٌخ خطٕاد ثأرجبِ انجٕدح)
 0760-6-60داخهً
 -95انًشبسكخ ثذضٕس َذٔح االسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً ػٍ ( انزذخٍٍ طبػٌٕ انؼظش) -6-05
 0760داخهً
 -96انًشبسكخ ثذضٕس ٔسشخ انؼًم ثؼُٕاٌ انزشيٍض األنكزشًَٔ فً كهٍخ طت األعُبٌ /جبيؼخ ثغذاد

 0760-0-00داخهً
 -90انًشبسكخ ثذضٕس ٔثٕعزش فً يؤرًش جًؼٍخ دشٕاد انجزٔس انؼشالٍخ 0760-0-05-09
خبسجً
 -90انًشبسكخ ثذضٕس فً َذٔح ػهًٍخ ثؼُٕاٌ ( انضشٔاد انًبئٍخ انؼشالٍخ يٍ عذ انًٕطم ٔدزى خٕس
انضثٍش)  0760 -0-00خبسجً
 -94انمبء يذبضشح فً دهمخ دساعٍخ عًُبس  /فشع انؼهٕو االعبعٍخ ثؼُٕاٌ فمش انذو انًُجهً
 0760/0/00داخهً
 -97دضٕس َذٔح انزطشف يٍ انُشبطبد األػاليٍخ  0760-9-69داخهً
 0760-9-5داخهً
 -96انًشبسكخ ثذضٕس ٔسشخ ػًم انغجالد انًخزجشٌخ
-9-60
 -90انًشبسكخ ثذضٕس انُذٔح انؼهًٍخ ثؼُٕاٌ (انًؼضصاد انذٌٍٕخ ْ ,جخ هللا غزاء ٔدٔاء)
 0760خبسجً
 -99انًشبسكخ ثذضٕس دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ  0760-5-0داخهً
 -99دضٕس َذٔح األسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ
 0760\5\05داخهً
 -95انًشبسكخ ثذضٕس ٔثٕعزش فً انًؤرًش انذٔنً انضبًَ نذكزٕس سافغ انججٕسي فً َمبثخ اطجبء األعُبٌ
خبسجً
0760-4-66-65
 -96انًشبسكخ فً يؤرًش انًجهظ انؼشالً نالخزظبطبد انطجٍخ (دضٕس) انًُؼمذ فً .0760/4/69-69
 --90انًشبسكخ فً يؤرًش انًجهظ انؼشالً نالخزظبطبد انطجٍخ (دضٕس) نهذساعبد انؼهٍب انًُؼمذ فً
.0760/0/00
-90انًشبسكخ ثذضٕس انًؤرًش انؼهًً انغُٕي االٔل نجبيؼخ اثٍ عٍُب نهؼهٕو انطجٍخ ٔانظٍذالٍَخ ثزبسٌخ
0760.-4-66
 -94انًشبسكخ ثذضٕس انًؤرًش انؼهًً انؼبشش نهجذٕس انضساػٍخ انًُؼمذ فً جبيؼخ ثغذاد انجبدسٌخ -6
0760\60\0
 -57انًشبسكخثبنمبء يذبضشح فً انًؤرًش انؼهًً انغُٕي انزبعغ ػشش فً كهٍخ طت االعُبٌ جبيؼخ ثغذاد
0760\9\07-64
 -56انًشب سكخ ثذضٕس ٔسشخ انؼًم فً انجًؼٍخ انؼهًٍخ نظٍبَخ انًظبدس انٕساصٍخ ٔانجٍئٍخ انؼشالٍخ
ٔٔصاسح انظذخ ٔانجٍئخ ثؼُٕاٌ ػاللخ انجٍئخ ثبنفٌُٕ ٔانذشف انٍذٌٔخ ٔانزشاصٍخ  0760-6-69خبسجً
 -50انًشبسكخ ثذضٕس ٔسشخ انؼًم اعزًبسح رظٍُف جٕدح انًخزجشاد انزؼهًٍٍخ 0760\67\60
 -59انًشبسكخ ثذضٕس َذٔح فً انجًؼٍخ انؼهًٍخ نظٍبَخ انًظبدس انٕساصٍخ ٔانجٍئٍخ انؼشالٍخ ٔٔصاسح
انظذخ ٔانجٍئخ ثؼُٕاٌ انزغٍٍشاد انجٍئٍخ ٔانًُبخٍخ فً انؼشاق ٔانؼبنى 0760\67\96
داخهً
 -59دضٕس َذٔح األسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ0760\9\69
 -55دضٕس َذٔح األسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ 0760\66\00داخهً
داخهً
 -56دضٕس َذٔح األسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ0760\0\07
داخهً
 -50دضٕس َذٔح األسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ0760\6\4
داخهً
 -50دضٕس َذٔح األسشبد انزشثٕي ٔانزٕجٍّ انُفغً فً فشع انؼهٕو األعبعٍخ0760\9\9
 -54دضٕس َذٔح ػٍ انًضبداد انذٌٍٕخ ٔكٍفٍخ انزمهٍم يٍ انًمبٔيخ انذٔائٍخ فً 0760\66\69
 -67دضٕس انُذٔح انؼهًٍخ انضبٍَخ فً فشع ايشاع ٔجشادخ يبدٕل االعُبٌ فً 0760\67\0
 - -66دضٕس َذٔح ػهًٍخ دٕل اعزخذاو ثشَبيج  End Noteنكزبثخ انجذٕس ٔاالطبسٌخ فً
0760\66\04
 -60انًشبسكخ ثذضٕس ٔسشخ انؼًم فً انفذٕطبد انذٔسٌخ نًٍبِ انششة ثزبسٌخ 0760\66\00
 -69انًشبسكخ ثبَجبص االػًبل انزطٕػٍخ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ ثزبسٌخ 0760\0\05
 - -69انًشبسكخ ثبَجبص االػًبل انزطٕػٍخ وزٌارة دار الرحمة للمسنٌن وتقدٌم المستلزمات

الضرورٌة لهم بتارٌخ 2092\6\24
 -65القاء محاضرة فً حلقة دراسٌة سمنار  /فرع العلوم االساسٌة بعنوان األسعافات االولٌة

 2092/92/4داخلً
 -66المشاااااااركة بحضااااااور حلقااااااة دراسااااااٌة فااااااً فاااااارع العلااااااوم األساسااااااٌة 2092 /99-99
داخلً
 -60المشاركة بحضور حلقة دراسٌة فً فرع العلوم األساسٌة 2092 /90-96

داخلً

 -60انًشبسكخ ثذضٕس ٔثٕعزش فً انًؤرًش انذٔنً انضبنش نهذكزٕس سافغ انججٕسي فً َمبثخ اطجبء األعُبٌ
خبسجً
0760-4-69-60
 --64انًشبسكخ فً يؤرًش دائشح يذٌُخ انطت نالخزظبطبد انطجٍخ (دضٕس) ٔصاسح انظذخ انؼشالٍخ
انًُؼمذ فً  .0760/4/69-60خبسجً
 -07انًشبسكخ ثذضٕس فً انًؤرًش انؼهًً انضبنش ػشش نهذساعبد انؼهٍب فً كهٍخ طت االعُبٌ جبيؼخ
ثغذاد انًُؼمذ فً .0760/60/6-5

سادسا  :األنشطة العلمٌة االخرى .
داخل الكلٌة

خارج الكلٌة
دٔسح انهغخ انؼشثٍخ  604نهزذسٌغٍٍ
0766
دٔسح انزأٍْم انزشثٕي  655نهزذسٌغٍٍ
0766
دٔسح انزشلٍبد انؼهًٍخ 0766
FDI
انًشبسكخ ثجذش فً يؤرًش ػبنًً
Annual World Dental congress 22-25
/9/2015
Bangkok-Thailand

انًشبسكخ ثذٔسح رذسٌجٍخ انًمبيخ فً يشكض انذبعجخ
ثجبيؼخ ثغذاد فً اعزخذاو انًزمذو ثشَبيج االكغم

انمبء يذبضشح فً دٔسح انزؼهٍى انًغزًش 0765

.فً اداسح انًهفبد ٔانًخبصٌ 0766\60\05
انًشبسكخ ثذٔسح  Google scholarفً ٔدذح
انزؼهٍى انًغزًش فً جبيؼخ ثغذاد ثزبسٌخ
0766\66\04

انمبء يذبضشح فً دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ
0765
انًشبسكخ فً دٔسح يذلك جٕدح داخهً فً كهٍخ
طت االعُبٌ 0766
انمبء يذبضشح فً دٔسح رؼهٍى يغزًش 0766
انمبء يذبضشح فً دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ
0766
انمبء يذبضشح فً دٔسح رؼهٍى يغزًش0760
ثؼُٕاٌ يزالصيخ انشهم ان ٌشلبص
انمبء يذبضشح فً دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ
 0760ثؼُٕاٌ يشع فمش انذو انًُجهً
انمبء يذبضشح فً دٔسح رؼهٍى يغزًش فً 0760\9\5
انًشبسكخ فً دٔسح رؼهٍى يغزًش فً 0760\9\0
انًشبسكخ فً دٔسح رؼهٍى يغزًش فً0760\60\60
االعُبٌ 0766
انمبء يذبضشح فً دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ
 0760ثؼُٕاٌ عشطبٌ انجهذ

رمٍٍى ثذش ػهًً نهجُخ انزشلٍبد انؼهًٍخ نكهٍخ
طت االعُبٌ جبيؼخ ركشٌذ ثزبسٌخ 0760\9\0
انمبء يذبضشح فً دهمخ دساعٍخ فً فشع انؼهٕو االعبعٍخ
ثؼُٕاٌ األعؼبفبد األٔنٍخ 0760/60/9

سابعا:عضوٌةالهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولً
اليوجد

انًشبسكخ ثذٔسح Research gateفً ٔدذح
ثغذاد
جبيؼخ
فً
انًغزًش
انزؼهٍى
ثزبسٌخ0760\60\00

ثامنا :اللجان
رقم وتارٌخ اللجنة
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2316\2 -1
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 -99د\ 4974\2بتارٌخ 2096\5\90
 -92د\ 4440\2بتارٌخ 2096\5\92
 95 -93ص

بتارٌخ 2096\90\27

3 -94

بتارٌخ 2096\90\96

 -95د\144\2
96

بتارٌخ 2096\92\26

اللجنة
رئٌس لجنة جرد االجهزة الطبٌة فً فرع العلوم
األساسٌة
عضو اللجنة الثقافٌة
عضو لجنة متابعة االمتحانات العملٌة وتنظٌمهافً
فرع العلوم االساسٌة
عضو لجنة متابعة الغٌابات فً فرع العلوم
األساسٌة
عضو اللجنة الثقافٌة والسمنارات ودورات التعلٌم
المستمر فً فرع العلوم األساسٌة
عضو لجنة تدقٌق اضابٌر المنتسبٌن (تدرٌسٌٌن ,
اطباء اسنان ,فنٌٌن  ,ادارٌٌن )
عضو اللجنة الثقافٌة والسمنارات فً فرع
العلوماألساسٌة
عضو اللجنة االمتحانٌةفً كلٌة طب االسنان
عضو لجنة احتفالٌة ٌوم المرأة العالمً وعٌد األم
عضو لجنة جرد وتسٌلم اغراض ا.م .د  .سمٌعة
ابراهٌم والمدرس المساعد سهاد سمٌر
عضو اللجنة التحضٌرٌة الخاص بٌوم الجامعة
عضو لجنة االمتحانات العملٌة النهائٌة لطالب
المرحلة الثانٌة جامعة اوروك \كلٌة طب االسنان
عضو اللجنة الثقافٌة والسمنارات ودورات التعلٌم
المستمر فً فرع العلوم األساسٌة
عضو لجنة التنظٌم وأالرشفة األلكترونٌة لمقررٌة
فرع العلوم األساسٌة
عضو لجنة جرد المجاهر فً كلٌة طب االسنان

عضو لجنة جرد وأرشفة ألكترونٌة للسجالت واألوامر
األدارٌة والداخلٌة للمقررٌة فً فرع العلوم االساسٌة

2096\90\96

داخلٌة
فرع العلوم االساسٌة

97

رئٌس لجنة فحص وأستالم االثاث واألجهزة

2097\9\90

كلٌة طب األسنان

92

عضو لجنة الصٌانة الدورٌة لفحص أجهزة مختبر
األنسجة

2097\9\90

داخلٌة
فرع العلوم االساسٌة

91

عضو لجنة امتحان طلبة جامعة أوروك\ كلٌة طب األسنان
المرحلة الثانٌة \األنسجة العامة

2097\5\99

دائمٌة

20

عضو لجنة تطبٌق معاٌٌر الجودة وتنظٌم السجالت فً
مختبرات كلٌة طب األسنان – جامعة بغداد
مختبر األنسجة فً فرع العلوم االساسٌة
رئٌس لجنة مطابقة مخزن االثاث

2097\99\96

كلٌة طب األسنان

22

عضو اللجنة الثقافٌة والسمنارات ودورات التعلٌم المستمر 2097\99\91
فً فرع العلوم األساسٌة

كلٌة طب األسنان

23

عضو لجنة متابعة الغٌابات فً فرع العلوم األساسٌة

2097\99\91

كلٌة طب األسنان

24

عضو لجنة ترمٌز االجهزة والمعدات المختبرٌة فً
مختبرات كلٌة طب األسنان – جامعة بغداد
مختبر األنسجة فً فرع العلوم االساسٌة
عضو اللجنة االمتحانٌة فً كلٌة طب االسنان

2097\5\30

دائمٌة

2092\9\4

دائمٌة

26

عضو لجنة مجلس الفرع فً فرع العلوم األساسٌة

2092\1\26

كلٌة طب األسنان

27

عضو لجنة تطبٌق معاٌٌر الجودة وتنظٌم السجالت فً
مختبرات كلٌة طب األسنان – جامعة بغداد
مختبر األنسجة فً فرع العلوم االساسٌة
عضو لجنة متابعة الغٌابات فً فرع العلوم األساسٌة

2092\99\2

دائمٌة

2092\1\26

كلٌة طب األسنان

21

عضو لجنة متابعة احتٌاجات الفرع فً فرع العلوم
األساسٌة

2092\1\26

كلٌة طب األسنان

30

عضو اللجنة االمتحانٌة فً كلٌة طب االسنان

2092\92\23

دائمٌة

39

عضو لجنة التدقٌق الداخلً

2092\92\39

دائمٌة

32

عضو لجنة امتحان معادلة الشهادة فً كلٌة طب االسنان

2091\9\22

دائمٌة

29

25

22

2097\5\30

دائمٌة

تاسعا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدٌر.
كتب الشكر والتكرٌمات
 -9السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم52/2تثمٌنا للجهود المتمٌزة واأللتزام العالً
فً انجاز األعمال الموكلة الٌهم 2090/99/23
 -2السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 1959/79التفانً الغٌر المحدود واألخالص
فً العمل .2092\99\22
 -3السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 5791/27تثمٌنا للجهود المتمٌزة
واأللتزام العالً فً انجاز األعمال الموكلة الٌهم فً 2090\7\7
 -4السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم  1470/79تثمٌنا للجهود المبذولة
ألعضاء اللجنة األمتحانٌة فً تطبٌق التجربة الجدٌدة للتصحٌح األلكترونً واداء برنامج
الماسترشٌت 2093/99/ 26
 -5السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 3526/79التفانً فً اداء العمل بشكل
متمٌز بتارٌخ 2094/5/4
 -6السٌد رئٌس جامعة بغداد المرقم 3207/43تثمٌنا للجهود المتمٌزة واأللتزام العالً فً انجاز
األعمال الموكلة الٌهم فً 2094\5\99
-7السٌد رئٌس جامعة بغداد المرقم  515تثمٌنا للجهود المتمٌزة ونظرا لحصولهم على مراتب
متقدمة ضمن  50جامعة عربٌة على وفق تصنٌف))QSلعام 2096
 -2السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم  5376التفانً فً اداء العمل بشكل متمٌز
2096\6\ 30
 -1السٌد رئٌس جامعة أوروك األهلٌة المرقمام\ 270اعضاء اللجان االمتحانٌة الدارة الرصانة
العلمٌة لطلبة الكلٌات االهلٌة 2096\99\21
 -90السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً المرقم 5519حصول الجامعة على مراتب
متقدمة2 2096\2\30
 -99السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 2513/79تثمٌنا للجهود المتمٌزة
واأللتزام العالً فً انجاز األعمال الموكلة الٌهم فً جرد المجاهر بتارٌخ 2097\3\21
 -92السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم  4074/79تثمٌنا ألنجازكم بحثٌن
ونشرها خالل فترة التفرغ العلمً بتارٌخ 2097\5\25
 -93السٌد رئٌس جامعة بغداد المرقم 3264تثمٌنا للجهود المتمٌزة من خال نشر بحث فً مجلة
عالمٌة  IJMRHSلسنة  2092بتارٌخ 2092\6\94
 -94السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 9296/79تثمٌنا للجهود المتمٌزة واأللتزام
العالً فً انجاز األعمال الموكلة الٌهم فً مطابقة جرد مخزن االثاث والنهاء عملهم ضمن الفترة
المحددة بتارٌخ 2092\2\4

تثمٌنا للجهود المبذولة

 -95السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 2746/79
ألعضاء اللجنة األمتحانٌة 2092/3/ 92
 -96السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 2923/79تثمٌنا للجهود المتمٌزة واأللتزام
العالً لقٌامهم بتصلٌح شاشة  LCDالخاصة بمختبري الهستولوجً والباٌولوجً وعلى حسابهم
الخاص بتارٌخ 2097\99\95
 - -97السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم 2923/79تثمٌنا للجهود المتمٌزة فً
انجازعمل تطوعً وزٌارة دار الرحمة للمسنٌن وتقدٌم المستلزمات الضرورٌة لهم بتارٌخ
2092\7\2
 -92السٌد عمٌد كلٌة طب األسنان -جامعة بغداد المرقم  5174/79تثمٌنا للجهود المبذولة
ألعضاء اللجنة األمتحانٌة 2092/7/ 21
 -91تثمٌن جهود من قبل السٌد رئٌس جامعة بغداد المرقم9ا\ 495تثمٌنا للجهود المتمٌزة فً
انجازعمل تطوعً وزٌارة دار الرحمة للمسنٌن وتقدٌم المستلزمات الضرورٌة لهم بتارٌخ
2092\6\24
 -20رضًٍٍ جٕٓد يٍ لجم انغٍذ سئٍظ جبيؼخ ثغذاد نغُخ 0760
 -06انغٍذ ػًٍذ كهٍخ طت األعُبٌ -جبيؼخ ثغذاد انًشلى  4760/06رضًٍُب نهجٕٓد انًجزٔنخ
ألػضبء انهجُخ األيزذبٍَخ نمٍبيٓى ثؼًم رطٕػً نهزخهض يٍ انًخهفبد انٕسلٍخ اليزذبَبد انذساعبد
األٔنٍخ ٔانؼهٍب ٔ األيزذبٌ انزُبفغً نهكهٍبد األْهٍخ ٔايزذبٌ يؼبدنخ انشٓبدح 0760/60/ 66
 -00انغٍذ ػًٍذ كهٍخ طت األعُبٌ -جبيؼخ ثغذاد انًشلى 4060/06رضًٍُب نهجٕٓد انًزًٍضح ٔاألنزضاو
انؼبنً نمٍبيٓى ثبجشاء طٍبَخ نًخزجشي انٓغزٕنٕجً ٔانجبٌٕنٕجً ثزبسٌخ 0760\66\60
 -09انغٍذ ػًٍذ كهٍخ طت األعُبٌ -جبيؼخ ثغذاد انًشلى  0606/06رضًٍُب نهجٕٓد انًجزٔنخ
ألػضبء انهجُخ األيزذبٍَخ الَزٓبء اػًبل ايزذبَبد انذٔس انضبًَ نكبفخ انًشادم ٔثذٌٔ اي يشبكم
ثزبسٌخ 0760/4/ 06
 -09انغٍذ ػًٍذ كهٍخ طت األعُبٌ -جبيؼخ ثغذاد انًشلى 0600/06رضًٍُب نهجٕٓد انًزًٍضح ٔاألنزضاو
انؼبنً نمٍبيٓى ثزذذٌش يبدح األَغجخ انؼبيخ انؼًهً ثزظٌٕشْب ٔأػبدح رُضٍذْب ثزبسٌخ
0760\67\09
 -05انغٍذ ػًٍذ كهٍخ طت األعُبٌ -جبيؼخ ثغذاد انًشلى 0069/06رضًٍُب نهجٕٓد انًجزٔنخ يٍ لجم
انغٍذ سئٍظ ٔاػضبء نجُخ رطجٍك يؼبٌٍش انجٕدح فً رُظٍى انغجالد ٔاػذاد دنٍم انجٕدح انخبص
ثًخزجشارٓى ثزبسٌخ 0760\66\0
 -06انغٍذ سئٍظ جبيؼخ ثغذاد انًشلى 6060رضًٍُب نهجٕٓد انًزًٍضح يٍ خال َشش ثذش فً يجهخ
ػبنًٍخ BPHJنغُخ  0760ثزبسٌخ 0760\67\0
 -00انغٍذ ػًٍذ كهٍخ طت األعُبٌ -جبيؼخ ثغذاد رضًٍُب نهجٕٓد انًجزٔنخ يٍ لجهكى ثًُبعجخ دظٕل
كهٍزُب ػهى انًشرجخ االٔنى ضًٍ ادظبئٍخ شٓش رششٌٍ انضبًَ \ 0760ثزبسٌخ 0764\6\9

 رضًٍُب نهجٕٓد انًجزٔنخ ثمٍبيٓى ثبكًبل0975 جبيؼخ ثغذاد انًشلى-ٌ انغٍذ ػًٍذ كهٍخ طت األعُب-00
يزطهجبد ػًم يخزجشارٓى يٍ اجم انهجُخ انٕصاسٌخانخبطخ ثزظٍُف جٕدح انًخزجشاد انزؼهًٍٍخ ثزبسٌخ
.0764\9\6
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