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 فرع تقويم االسنان 

 العدد

 

  محترم......ـــنان الــــب األســـية طـــيد كلـــعممعــاون الالسيد

 الموقف الشهريم/ 

 العلــميه اللجــنه  :- 
 

ة نضال حسين غـايب  رئيسا, الدكتور ة: االستاذمن العلمــيه للجــنها فلــأتت. ... .

 الستاذ الدكتور اسامه المال عضوا. ا تالوي عضوا,ــالستاذ الدكتور فخري الفا

 

 العامه للقسم(  )الهيئه التدريســيه أعضاء الهــيئه :- 
 

الدكتوره  االستاذه برئاسه التدريسيه من االسماء المدرحه ادناه الهيئه تتالــف... .. 

  -:نضال حسين غايب والمدرس الدكتور سمهر علي الشحم مقرر الفرع

 

 اللــجان المالحظات اللقب العلمي االسم ت

 عضو لجنه فرعيه ----------------------------- استاذ د. اسامه احمد المال 1

 معاون العميد للشؤون أالداريه  استاذ د.فخري عبد علي الفتالوي 2

 التقويمرئـيس فرع   استاذ د.نضال حسين غايب ا3

 -----------------------------  استاذ د.نغم محمد جواد المظفر 4

 -----------------------------  استاذ مساعد د.ضياء جعفر ناصر 5

 لجنه مركزيهرئيس   استاذ د.اكرم فيصل الحويزي 6

 -----------------------------  استاذ مساعد د.حيدر فاضل سلوم 7

 -----------------------------  استاذ مساعد د.مشرق فوزي الجنابي 8

 ----------------------------  استااذ مساعد د.ايمان ابراهيم الشيخلي 9

 ------------------------------  استا ذ مساعد د.علي اسماعيل البستاني 11

 ---------------------------  استاذ مساعد د.هديل علي الهاشمي 11

 رئيس لجنه مركزيه  استاذ مساعد د.سامي كاظم الجبوري 12

 ----------------------------  مدرس مساعد د.احسان صادق محمد 13

 عضو لجنه مركزيه  مدرس د.شهباء عبد الغفور محمد 14

 ----------------------------  مدرس د.ريم عطا العاني 15

 -----------------------------  مدرس د.االن عيسى سليم 16

 عضو لجنه مركزيه  مدرس د.عبير باسم محمود 17

 مقرر الفرع  مدرس د.سمهر علي الشحم 18

 رئيس لجنه مركزيه  مدرس د.مروان سعد الداغستاني 19

 اجازه امومه  مدرس د.ظالل حاتم نصيف 21

 -------------------------  مدرس د.مصطفى منعم الخطيب 21

 عضو لجنه مركزيه  مدرس د.ليث محمد كريم 22

 ------------------------- ----------------------------- مدرس د.علي محمد حميد العطار 23
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 -------------------------  مدرس د.اسراء سلمان جاسم 24

 اجازه امومه  مدرس مساعد العكيدي عليوي د.جنان 25

 عضو لجنه مركزيه  مدرس د.ياسر رضا اللبان 26

 عضو لجنه مركزيه  مدرس د.ياسر عبد الكاظم ياسر 27

 -------------------------  مدرس د.شيماء شاكر طه 28

 ميهـونالعلؤمعاون العميد للش  مدرس مساعد د.عمار سالم كاظم 29

 عضو لجنه مركزيه  مدرس د.محمد ناهض محمد حسن 31

 -----------------------------  مدرس د.هديل عادل عبد المحسن 31

 -----------------------------  مدرس مساعد د.نور محمد حسن كرمة 32

 عضو لجنه مركزيه  مدرس مساعد فاضل د.احمد 33

 -----------------------------  مدرس مساعد صباح عبد االميرد.حراء  34

 عضو لجنه مركزيه  مدرس مساعد د.حيدر جاسم عطار 35

 مومهااجازه  مدرس مساعد د.هبة محمد 36

 -----------------------------  مدرس مساعد د.يسراحمد 37

 --------------------------  مدرس مساعد د.سارة محمد جاسم 38

 --------------------------  مدرس مساعد د.نور فالح كاظم 39

 اجازه امومه  مدرس مساعد د.زينب موسى 41

 قبول دراسات عليا  طبيبة اسنان د.االء فالح 41

 عضو لجنه مركزيه  مدرس مساعد د.حيدر محمد علي 42

 

 

 

 المالحظات االداريين 
  هدى رضا عليالسيده  1

  السيده عفاف مهدي جاسم 2

  السيده سلوى كاظم ياسين 3

  السيده ياسمين فاضل محمد  4

  السيده وسماء داود جاسم 5

  السيده ميامين مجيد حميد 6

  السيده فاطمه كاظم شويطه 7

 --------------------------------------- السيده ناديه حسين ناصر 8

 --------------------------------------- قحطان احمدالسيده سمر  9

   

 

 :مجلـــس القسم- 

الدكتوره نضال حسين غايب ,  االستاذه -يه:ــيتألف المجلس من االسماء التال... .. 

, االستاذ الدكتور  فخري الفتالوياالستاذ الدكتور اسامه احمد المال, االستاذ الدكتور 

االستاذة المساعد الدكتورة ايمان  المساعد الدكتور ضياء جعفر,االستاذ ,  اكرم الحويزي

 مهر علي الشحم مقرر الفرع.الدكتور س المدرس ابراهيم ,
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 الخاصـه بالقسم اللجان الفرعيه  :- 
 

 -اللجان الفرعيه كاالتي : تتالف

 

 -لجنه متابعه البحوث:  .1
 

 أ.د. أكرم فيصل الحويزي  ...... رئيسا 

  عضواأ.م.د. حيدر فاضل        ...... 

 م.د. مصطفى منعم ......        عضوا 

 م.د. ليث محمد ........          عضوا 

 

 -. لجنه مخزن الفرع :  2

 

  .هديل عادل ......         رئيسام.د 

 نور فالح  .....          عضوا م.م.د 

 م.د. نور محمد حسن ......    عضوا 

 
 -. لجنه األشعه : 3

 

 كريم ........      رئيسا م.د. ليث محمد 

  م.د.أحسان صادق  .........      عضوا 

 م.د. علي محمد العطار.......    عضوا 

 م.م.د. حيدر جاسم .....          عضوا 

 م.م.د. احمد فاضل ......          عضوا 

 

 -. لجنه النظام والتنظيم: 4

 

 م.د. شيماء شاكر ......    رئيسا 

  عضوام.د. أسراء سلمان   ...... 

 م.م.د. حراء صباح ....    عضوا 

  الست ميامين .........     عضوا 

 

 -. لجنه متابعه الصيانه واحتياجات الفرع: 5

 

   م.د. ياسر رضا  .....       رئيسا 

  م.د. علي محمد حميد ..... عضوا 

    م.م.د.  حيدر جاسم  ....   عضوا 
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 -االلكترونيه:  . لجنه مكتبه الفرع والمكتبه6

 

 رئيسا    ياسر عبد الكاظم م.م.د  .... 

 عضوا محمد ناهض  م.م.د    .... 

 
 
 
 -. لجنه متابعه دوام التدريسيين : 7

 

  م.د. مروان سعد    ...  ...     رئيسا 

 م.د. االن عيسى       .....      عضوا 

 م.د. حيدر محمد علي .....      عضوا 

 

 

 -الطلبه: . لجنه غـيابات 8

 

  م.د. شهباء عبد الغفور  ........   رئيسا 

 م.د. اسراء سلمان ........         عضوا 

 م.د  شيماء شاكر ........          عضوا 

 م.م.د.  حراء صباح     .....       عضوا 

 م.م.د حيدر جاسم  ........         عضوا 

 

 

 

 -الرابعه:  . لجنه االمتحان العملي للمرحله9

 

 أ.م.د. هديل علي    ......   رئيسا 

 ا.م.د. سامي كاظم   ......   عضوا 

 م.د.  مصطفى منعم ......   عضوا 

 م.د.  مروان سعد ......     عضوا 
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 -الخامسه:  .  لجنه االمتحان العملي للمرحله11

 

 أ.م.د.أيمان ابراهيم الشيخلي ..... رئيسا 

        ....... عضواأ.م.د. مشرق فوزي 

 م.د. ريم عطا  ........            عضوا 

 م.د. مصطفى منعم ........       عضوا 

 م.د. هديل عادل ..........        عضوا 

 م.د. نور محمد حسن ........     عضوا 

 م.د. سمهــر علي .......          عضوا 

 

 -م:ـمخزن القسمواد التقويم في جرد  نهــلج -11

  الهاشمي  .... رئيساأ.م.د. هديل علي 

 م.د.   علي محمد حميد ... ...  عضوا 

 م.د.   اسراء سلمان جاسم ....  عضوا 

  -لجنه أحتساب درجه العملي لطلبه الدراسات العليا:  -12

 أ.م.د. هديل علي الهاشمي  ....  رئيسا 

 م.د. مصطفى منعم فخري ...... عضوا 

 م.د. هديل عادل ......عضوا 

 

 يه: الفعاليات العلم- 

 تم القاء المحاضرات العلميه لطبه الدراسات االوليه عدد اربعه لكل من المرحله     

ه اسمائهم ــتمت مناقشه طلبه الدراسات العليا المدرجالخامسه.  كما  والمرحله الرابعه

 -: هـبعد اتمام متطلبات المناقش ادناه 

 نبراس جاسم . -1

 لميس خضر محمد. -2

 ساره محمد توفيق. -3

 

 

 نضال حسين غايبأ.د. 

 رئيس فرع تقويم األسنان وكالة

 


