السيره الذاتيه
االسم :بان سعد جاسم
الميالد1985/1/6:
الحاله الزوجيه:مطلقه
عدد االوالد:واحد
الديانه:مسلم
التخصص:طب اسنان
الوظيفه:تدريسي
الدرجه العلميه:ماجستير طب اسنان
عنوان العمل:كليه طب االسنان /جامعه بغداد
الهاتف النقال07711854859:
البريد االلكترونيbansaad72@yahoo.com:

اوال المؤهالت العلميه
الدرجه العلميه

الجامعه

الكليه

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

2007/7/1

الماجستسر

بغداد

طب االسنان

2014/1/9

ثانيا :التدرج الوضيفي
الوظيفه

الجهه

الفتره من الى

طبيبة اسنان<معيدة>

جامعه بغداد

 2008-7-1الى 2014-1-9

تدريسيه مدرس مساعد

جامعه بغداد

 2014-1-9الى االن

ثالثا  :التدريس الجامعي
الجهه المعهد او الكليه

الجامعه

الفتره

كليه طب االسنان

جامعة بغداد

 2008-7-1الى االن

رابعا :المقررا الدراسيه التي قمت بتدريسها
القسم

المادة

السنه

جراحه الوجه والفكين

جراحه عملي <عيادة>

2008

امراض ماحول االسنان

امراض لثه <عياده>

2008

التشخيص الفمي

عياده الفحص

2008

تعويضات الوجه والفكين

عيادة المرحله الخامسه والرابعه
ومختبرات المراحل كافه

 -2009الى االن

خامسا :المؤتمرات والندوات التي شارك بها

1

2

العنوان

العنوان

ملتقى قسم التعويضات
االصطناعيه االول

تقوية االكريلك

ملتقى قسم التعويضات
االصطناعيه الثاني

زراعة االسنان

السنه

مكانها

نوع المشاركه

2014

قاعه درب
الموسوي

محاضر

2016

قاعه كلية الطب

مشارك

3

ملتقى قسم طب فم االطفال
االصطناعيه االول

العنايه باسنان
االطفال

2014

قاعة درب
الموسوي

مشارك

4

ملتقى قسم طب فم االطفال
الثاني

العنايه باسنان
االطفال

2016

قاعه كليه الطب

مشارك

اللغه العربيه

2014

كليه اللغات

طرائق التدريس

2014

زراعة وتعويض
االسنان

2015

5
6
7

دورة اللغه العربيه
دوره التاهيل التربوي
دورة زراعة االسنان

جامعة بغداد قسم
التدريب
والتطوير
كلية طب
االسنان /جامعة
بغداد

سادسا  :االنشطه االخرى
داخل الكليه

خارجها

تزيين البنايات

توعيه المدارس للعنايه باالسنان

تشجير الحديقه

مساعدة النازحين للعنايه بالفم

ترفيه الطلبه

تقديم خدمات العالج المجانيه للفقراء ومحدودي الدخل

تشجيع المواهب الطالبيه

سابعا  :المشروعات البحثيه في مجال التخصص لخدمه البيئه والمجتمع او تطوير التعليم
اسم البحث

محل النشر

السنه

اضافه ماده اوكسيد االلمنيوم النانونيه المعالجه سطحيا
الي االكريلك الحراري المستخدم في عمل اطقم
االسنان

مجلة كلية طب االسنان
/جامعة بغداد

2014

ثامناا:كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير
كتب الشكر او الجائزه

الجهه المانحه

السنه

كتاب شكر من عميد الكليه

كليه طب االسنان

2008

كتاب شكر من وزير
التعليم
كتاب شكر من عميد الكليه

وزاره التعليم العالي
والبحث العلمي
كليه طب االسنان

2016

شهادة تقديريه من كليه
طب االسنان /جامعة بغداد

كلية طب االسنان

2015

حادي عشر :اللغات
اللغه العربيه
اللغه االنكليزيه

2014

