
 عدي محمود عبد الحميد احمد العاني االسم:

 / بغداد 7711 المواليد:

 مسلم  الديانه:

 متزوج وعندي طفلة  الحالة االجتماعية:

 وبتسلسل الرابع على الدفعة ( من جامعة بغداد0222بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان ) - الشهادات:

 وبتقدير) جيد جدا(  7201)من العشرة االوائل( وبمعدل 

 ( من المجلس العراقي لالختصاصات الطبية0272بورد عراقي في جراحة الفم والوجه والفكين ) -

 مدرس  اللقب العلمي:

 02/77/0272 تاريخ الحصول على اللقب:

 77/7/0222 تاريخ التعيين:

 : طب وجراحة الفم واالسناناالختصاص العام

 جراحة الوجه والفكين االختصاص الدقيق:

  audayalanee@gmail.com: البريد االلكتروني

 21727772072 رقم الموبايل:

 : عدد اثنان البحوث المنشورة

 : عدد واحدالبحوث المقبولة للنشر

 واجباتي التدريسية في فرع الجراحة: 

 المحاضرات في مادة جراحة الفم لطلبة الدراسات االولية المرحلة الرابعةالقاء  -

 القاء المحاضرات في مادة جراحة الوجه والفكين لطلبة الدراسات االولية المرحلة الخامسة -

 اجراء العمليات الجراحية تحت تاثير التخدير الموضعي -

 اجراء عمليات زراعة االسنان -

كيفية التشخيص المراض الفم والوجه والفكين وتحضير  فحص المرضى وتدريب الطلبة على -

 الحاالت التي تحتاج الى تداخل جراحي

 تدريب طلبة المرحلة الخامسة على خلع االسنان في العيادة -

تدريب طلبة الدراسات العليا )الدبلوم والماجستير( على اجراء العمليات الجراحية في الفم والفكين  -

 تحت تاثير التخدير الموضعي

mailto:audayalanee@gmail.com


 االشراف على مشاريع التخرج للمرحلة المنتهية لطلبة الدراسات االولية ولثالث سنوات على التوالي -

 

 

 واجباتي التدريسية في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية:

تدريب طلبة المجلس العراقي لجراحة الوجه والفكين على اجراء العمليات الجراحية الكبرى وفوق  -

 الخاصة0الكبرى والعمليات 

 القاء المحاضرات لطلبة المجلس العراقي في جراحة الوجه والفكين0 -

 

مالحظة: متفرغ لمدة يومين للعمل في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية في 

وبموافقة رئيس جامعة بغداد وعميد الكلية  وموافقة مدير عام دائرة ) وزارة الصحة(  مدينة الطب 

جراء العمليات الكبرى والعمليات الخاصة تحت تاثير التخدير العام وقد قمت بعالج اكثر مدينة الطب  ال

وذلك باجراء عمليات  حالة من جرحى قواتنا االمنية وقوات الجيش العراقي والحشد الشعبي  011من 

عالج معقدة في منطقة الوجه والفكين واصابات محجر العين والرقبة , هذا باالضافة لخدمة المجتمع ب

واجراء العمليات الجراحية التقويمية  لعالج التشوهات الوالدية في الوجه  االورام الحميدة والخبيثة 

 في الوجه والفكين.

 

اعطاء كورس مكثف لطلبة كلية ابن حيان الجامعه /قسم طب االسنان واعتباره كورس كفاءة  -

علما ان مدة الكورس ثالث  22/3/2102وبتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 

 اشهر وذلك باعطائي محاضرات مكثفة في مادة الطب العام 

 

 كتب الشكر الحاصل عليها:

  71/1/0221كتاب شكر وتقدير من وزير الصحة بتاريخ  -

 7/70/0272كتاب شكرو تقدير من مدير عام دائرة مدينة الطب بتاريخ  -

  7/7/0277من مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية بتاريخ كتاب شكر وتقدير  -

مجلس  كتاب شكر وتقدير من مدير مستشفى الشهيد غازي الحريري وبايعاز من السيد رئيس -

الوزراء المحترم  للجهود المبذولة من قبل دائرة مدينة الطب  لما قدمناه الى جرحى قواتنا االمنية  

 70/7/0277ومجاهدي الحشد الشعبي بتاريخ 

كتاب شكر وتقدير من مدير عام دائرة مدينة الطب وبتوجيه من مكتب وزير الصحه بتاريخ  -

7/77/0277 



 

 

 اللجان العلمية واالدارية 

 0/72/0270عضو لجنة اعتدال االسعار بتاريخ   -

 4/72/0270عضو لجنة االشراف على نظافة الكلية بتاريخ  -

 71/7/0270عضو لجنة احالة الطلبة للفحص الطبي بتاريخ  -

 70/72/0270عضو لجنة علمية مركزية بتاريخ  -

 72/0/0274رئيس لجنة فحص واستالم االجهزة واالثاث بتاريخ  -

 7/1/0274طبية بتاريخ  رئيس لجنة شراء كتب -

 02/0/0277عضو لجنة االشراف على امتحان معادلة الشهادة بتاريخ  -

عضو لجنة وضع معايير وشروط وضوابط اعتماد واستحداث العيادات الطبية والبحثية بتاريخ  -

01/4/0271 

 70/72/0271عضو لجنة علمية مركزية بتاريخ  -

 01/7/0271ت المعادلة بتاريخ عضو لجنة لالشراف على دورة مكثفة لطالب شهادا -

 07/7/0271عضو لجنة امتحانية المتحان طلبة كلية ابن حيان الجامعه /قسم طب االسنان بتاريخ  -

عضو لجنة االمتحان العملي والشفوي لطلبة معادلة الشهادة لخريجي الجامعات االجنبية بتاريخ  -

70/70/0271 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

-70المؤتمر العلمي السادس للمجلس العراقي لالختصاصات الطبية بتاريخ القاء محاضرة في  -

 0274/اذار/ 70

القاء محاضرات والتدريب العملي في دورة زراعة االسنان المقامة في فرع جراحة الوجه والفكين  -

 في كلية طب االسنان/جامعة بغداد ولثالث سنوات متتالية وبواقع دورة في السنة0

القاء محاضرات في دورات التعليم المستمر المقامة في فرع جراحة الوجه والفكين /كلية طب  -

 االسنان/ جامعة بغداد ولمدة ثالث سنوات متتالية 

 0270ة في نقابة اطباء االسنان سنة القاء محاضر -

يرموك المشاركة في تدريب االطباء على زراعة االسنان مع التطبيق السريري والمقام في كلية ال -

  ( OT medical )وبالتعاون مع الشركة االلمانية  0270الجامعة بتاريخ 

المشاركة في برنامج زراعة االسنان المتقدم والندوة المقامة في سيؤول في كوريا الجنوبية بتاريخ  -

01/4/0274 

مع  المشاركة في ندوة الطب بوسائل االتصال عن بعد والخاصة بتشوهات الوجه والفكين وبالتعاون -

 07/7/0277الجمعية البريطانية لجراحي الوجه والفكين بتاريخ 



 0270حضور مؤتمر النجف المنعقد بتاريخ  -

 0270بتاريخ  حضور المؤتمر الوطني لكليات طب اسنان العراق الثاني -

 0277حضور المؤتمر العلمي الثاني لكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية بتاريخ  -

 0270السنوي للمركز الوطني للكشف المبكر عن االورام بتاريخ حضور المؤتمر العلمي  -

 1/0/0270حضور الملتقى العلمي االول لفرع طب اسنان االطفال والوقائي والمجتمع بتاريخ  -

 0270حضور المؤتمر السنوي لنقابة اطباء اسنان العراق بتاريخ  -

 02/0/0270حضور ندوة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي بتاريخ  -

 0271حضور المؤتمر العلمي السابع للمجلس العراقي لالختصاصات الطبية بتاريخ  -

 0277حضور مؤتمر دائرة مدينة الطب بتاريخ  -

 0271حضور الملتقى الثاني لفرع التعويضات الصناعية بكلية طب االسنان/جامعة بغداد بتاريخ  -

 0271لكلية طب بغداد بتاريخ  77حضور المؤتمر العلمي ال  -

 71/70/0271لزراعة االسنان في تايلند والمشاركه بورشة عمل بتاريخ المؤتمر الدولي حضور  -

 حضور عدد من دورات التعليم المستمر في نقابة اطباء االسنان  -

 0270حضور المؤتمر الدولي االول في بغداد لزراعة ةتجميل االسنانبتاريخ  -

 0270بتاريخ حضور المؤتمر الوطني االول لكليات طب اسنان العراق  -

 

 

 

 


