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 فكين كلية طب االسنان جامعة بغداد .الوجه والقسم جراحة الفم و -عضوه هيئه تدريسيةالعمل الحالي :

 الدرجة العلمية وتاريخ الحصول عليها

 1986طب وجراحة الفم واالسنان كلية طب االسنان جامعة بغداد  سبكالوريو: 

(وزارة التعليم العالي بغداد البورد العراقي في جراحة الوجه والفكين )الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية 

 (F.I.C.M.S-FM)   2000العراق\

 مدرس: اللقب العلمي 

 المناصب واالعمال التي شغلها :

 مقيمة دورية في المركز الصحي في باب المعظم .   1986 

 مقيمة دورية في المركز الصحي التعليمي في شارع المغرب  1986-1987.

 والفكين مستشفى الكرخ الجراحي . مقيمة قدمى في فرع جراحة الوجه1988

 ممارس في جراحة الوجه والفكين في مستشفى الكرخ الجراحي .1990

 مسجل في فرع جراحة الوجه والفكين مستشفى بغداد التعليمي . 1990-1995

                                   االتحاق بالهيئة العراقية لالختصاصات الطبية وذلك للحصول على شهادة البورد العراقي في 1995-2000

 الوجه والفكين . جراحه

 زميل الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية .2000

 رئيسة قسم جراحة الوجه والفكين مستشفى الرمادي العام .2001

 االمام علي حاليارئيسة قسم جراحة الوجه والفكين مستشفى الثورة العام بغداد.2002-2003

 مستشفى الكندي التعليمي بغداد .اريه جراحه الوجه والفكين طبيبه استش  2006 -2003

 جامعه صنعاء .–كليه طب االسنان –قسم جراحه الفم و االسنان  –ه تدريسيه عضوه هيئ 2006-2008

 عضو هيئة تدريسيه كلية طب االسنان جامعة بغداد 2009-2017

 

 عضوة نقابة اطباء االسنان العراقية 

  1998عراقية لالسنان اعضوة جمعية زراعة ا1986

 . و الصحية عضوة الرابطة العراقية لذوي المهن الطبية

 زميلة الهيئة العراقيةلالختصاصات الطبية .

 

 

 :وات والمؤتمرات المشاركة فيها دالن

 المشاركة بالمؤتمر السنوي الطباء االسنان بغداد .

 ن ومن ضمنها  الوفد السوري والوفد اللبناني المشلركة بالندوات العلمية المنعقدة في بغداد لزراعة االسنا

  .1998وعام  1995لعام والوفد االلماني 

 2008في صنعاء االول الدولي المؤتمر الطبي 

 2007مؤتمر نقابة اطباء االسنان اليمنية محاضرة شهادة مشاركة 

 2011جمعية جراحة الوجه والفكين البريطانية التعليم عن بعد 

 2009الطبي االول لدائرة صحة الرصافة)محاضر(  المؤتمربالمشاركة  

 2014شهادة مشاركة المؤتمر العلمي السادس للمجلس العراقي لالختصاصات الطبية

 2012في دورة زراعة االسنان في القسم  المشاركة

 2011عة االسنان المشاركة في دورة صنا

 7/2013دورة التعليم المستمر في قسم الجراحة المشاكة في 



 

 

 2013/11الجراحة شاكة في دورة التعليم المستمر في قسمالم

 2014المشاركة غي مؤتمر مدينة الطب 

 2015المشاركة في مؤتمر دبي العالمي السنوي 

 2015المشاركة في دورة التعليم الستمر 

 2016لمشاركة في المؤتمر السنوي للمجلس العراقي لالختصاصات الطبيةا

 محاضرة((2016ان شاركه في دورة زراعة االسنالم

 2016قسم جراحة المجه والفكين  التعليم المستمر في دورة المشاركه في

 2016السنوي لعام  مدينة الطبالمشاركه في مؤتمر 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 كتب الشكر والتقدير

 2009شكر وتقدير /وزير الصحة 

 لدائرة صحة الرصافة .المؤتمر الطبي االول  2009ير عام صحة بغداد الرصافة  )محاضر( شكر وتقدير / مد

 


