
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

        رشا حميد جهاد حميدي:    ـم ـــــــــاالســ

 9108 : تاريخ الميـالد 

 082208ومعدل  جدا بتقدير جيد 2882لية طب االسنان/جامعة بغداد: سنة التخرج من ك

 5/98/2882تاريخ التعيين: 

        2880في  ماجستير في معالجة االسنان:      صــالتـخـص

   تدريسية:     ه ــــــيفالوظ

 مدرس الدرجة العلمية :

 6البحوث المنشوره: 

 مشترك  ربعةاثنان مفرد وا

 اثنانعدد البحوث قيد االنجاز: 

 91عدد دورات التعليم المستمر: 

 6عدد اللجان الدائميه والموقته: 

  95موتمرات : عدد ال

 4 : موتمراتال سترات المشاركه فيعدد البو

    22/5/2898على اللقب العلمي:  تاريخ الحصول

             /قسم معالجة االسنانكلية طب االسنان/جامعة بغداد:    عنوان العمل

       80182284418:   الهاتف النقال

 rashahameed80@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 المؤهالت العلمية 2  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 وسبكالوري

 

 2882\6\28 طب االسنان بغداد

 2880\2\25 طب االسنان بغداد الماجستير

 التدريس الجامعي 2 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2880-2882 بغدادكلية طب االسنان/جامعة  مساعدة باحث/معيدة 9

2 
 مدرس مساعد

 2898-2880 كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 2890-2898 كلية طب االسنان/جامعة بغداد مدرس 2

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 2890-2882 بغدادجامعة  كلية طب االسنان 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها2 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

وتيجان  حشوات الجذورالحشوات ومادة  معالجة االسنان/عملي 9

 وجسور

2882-2882 

التشخيص الفمي وامراض  2

اللثة و ماحول 

 عملي\االسنان

مادة التشخيص الفمي وامراض اللثة 

 وماحول االسنان

2882-2884 

وتيجان  حشوات الجذورالحشوات ومادة  معالجة االسنان/عملي 2

 وجسور

2884-2890 

 

 

 2هيه: بحوث التخرج التي اشرفت عليها لطالب المرحله المنت 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 2 

 عضو في نقابة طب االسنان     

 عضو جمعية حشوات الجذور 

   

 كتب الشكر ، :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2880 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 9

جامعة \عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 2

 دبغدا

2881 

جامعة \عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 2

 بغداد

2898 

جامعة \عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 4

 بغداد

2899 

جامعة \عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 5

 بغداد

2899 

وزير التعليم العالي والبحث  كتاب شكر 6

 العلمي

2894 



 

 

 

 

 

 

 

جامعة \عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 0

 بغداد

2896 

 2896 مكتب رئيس الوزراء وكالة كتاب شكر 0

 ات2ــ:اللغ 

 العربية             

 االنكليزية             

 


