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 ثانيا: المؤهالت العلمية

ز  .1   لجراحة الفم والوجه و الفكير
  لالخت \ زمالة البورد العراق 

 2001صاصات الطبيه المجلس العراق 

  طب وجراحة الفم واالسنان  .2
 1990كلية طب االسنان جامعة الموصل    \   بكالوريوس قز

   
ة المهنية االكاديمية  ثالثا: السير

  ولحد االن 2020كلية دجله الجامعه    معاون العميد للشؤون العلميه .1

 2020-2019تسيير اعمال عمادة كلية دجلة الجامعة االهلية  .2

  اختصاص جراحة الفم والوجه والفك  .3
 2015الحصول عىل لقب االستاذيه قز

ف ومدرب لطلبة البورد العرب   لالختصاصات الطبية  .4
 .ولحد االن 2018مشر

  لالختصاصات الطبيه  .5
ف ومدرب لطلبة البورد العراق   . ولحد االن 2008مشر

  لالختصاصات ا .6
ف ومدرب لطلبة البورد الكوردستابز  .2017-2011لطبيه مشر

7.   
 .  مستشفز الواسط  للجراحه التقويميه دائرة صحة الرصافه  طبيب اختصاص  منسب قز

 .2005-2004كلية طب االسنان جامعة السليمانيه    \   محا ضز خارج   لمادة جراحة الفم .8

ف دراسة دبلوم جراحة الفم وزارة الصحة اقليم كوردستان  .9  .تدريس  10 .  2012 -2006محاضز و مشر

  قسـم جراحـة الفـم للدراسـات االوليـه 
 .2017-2005كليـة طـب االسـنان جامعـة السـليمانيه \ قز

ف دراسات عليا ماجستير و دكتوراه .11  .2017-2005كلية طب االسنان جامعة السليمانيه \ مشر

  .2015عضو لجنة امتحان ممارسة جراحة الفم دائرة صحة السليمانيه .12

ز عضو .13   ولحد االن 2017لجنة التدريب للبورد العرب   لطلبة جراحة الفم والوجه و الفكير

  مجال زراعة االسنان .14
 .  محاضز معتمد قز

 . 2007محاضز و مدرب لطب الطوارئ للصليب االحمر الدول  .15

   . 2017 -2011كلية طب االسنان جامعة السليمانيه \   رئيس اللجنه العلميه .16

  قسم طب االسنان كلية دجله الجامعه تدريس  .17
 . االن  ولحد 2017  قز



  
ة المهنية االدارية  رابعا: السير

  البورد العرب   لالختصاصات الصحية منذ  .1
 ولحد االن 2017ممثل جمهورية العراق قز

قيات جامعة السليمانيه .2  2016  -2012الكليات الطبيه \   عضو لجنة الي 

    2015 -2012دراسات العليا جامعة السليمانيه عضو لجنة امتحانات ال .3

  ولحد االن 2018كلية دجلة الجامعه منذ    \   رئيس قسم طب االسنان  .4

 2017-2012كلية طب االسنان جامعة السليمانيه    \   رئيس قسم جراحة الفم .5

 2012 -2009كلية طب االسنان جامعة السليمانيه    \   مقرر قسم جراحة الفم .6

ز مستشفز السليمانيه التعليم  ر  .7  2007-2004ئيس قسم جراحة الوجه والفكير

 2014-2009عضو لجنة انضباط الطلبة   .8

  العراق   .9
 2017عضو لجنة كتابة منهج جراحة الفم لكليات طب االسنان قز

  مستشفز السليمانيه التعليم   .10
ز قز  2017-2008مسؤول المركز التدريب   لجراحة الوجه و الفكير

11.   
  البورد الكوردستابز

ز قز  2017-2012مسؤول دراسة جراحة الوجه و الفكير

 2017-2014جامعة السليمانيه \   عضو لجنة ضمان الجودة كلية طب االسنان .12

 2014-2010جامعة السليمانيه \   كلية طب االسنان   عضو اللجنه االمتحانيه .13
              

 والمجالت االكاديميةخامسا : عضوية الهيئات 

  ولحد االن 1990عضو نقابة اطباء االسنان العراقيه منذ   .1

   ولحد االن 2004عضو نقابة اطباء اسنان اقليم كوردستان   .2

ز منذ  .3   ولحد االن 2010عضو الجمعية العالمية لجراحة الفم و الوجه والفكير

 2010 -2008عضو الجمعية العالمية لبحوث طب االسنان   .4

  لالختصاصات الطبيه  .5
 عضو المجلس العراق 

  عضو المجلس العرب   لالختصاصات الصحيه  .6

 2017-2015رئيس تحرير مجلة كلية طب االسنان جامعة السليمانيه  .7

 2015لسـنة  International Journal of Oral and Craniofacial Science عضـو تحريـر مجلـة .8

  لة كلية دجلة الجامعةعضو هيئة تحرير مج  .9
   

اف وعضوية لجان المناقشة للدراسات العليا  سادسا: االشر

اف عىل طلبة الدبلوم العال  جراحة الفم   .1  طالب 10اشر

  جراحة الفم وعلوم طب االسنان  .2
اف عىل طلبة الماجستير قز   طالب 8اشر

ز   .3 اف عىل طلبة الدكتوراه والبورد جراحة الوجه و الفكير   طالب 9اشر

  10عضوية لجان مناقشة الدبلوم   .4

  علوم طب االسنان    .5
 23عضوية لجان مناقشة الماجستير قز

  12عضوية لجان مناقشة الدكتوراه والبورد    .6
    



 سابعا: النشاطات العلميه
1- The 24th Scientific Conference of the Iraqi Dental Association 2002.  
2- The 25th Scientific Conference of the Iraqi Dental Association 2004. 

3- The 47th Scientific conference of the Iranian dental association 2006. 
4-  Special course on Dental Implantology, Germany 2006. 

5- International medical corps. Training Course in Burn care & reconstructive surgery 2007, Sulaymaniyah Iraq.  
6- The 4th International congress of Iranian Society of Oral and Maxillofacial surgery. 

7-  ADEEC Dubai 2009.  
8- International Association for Dental Research. Barcelona, Spain, 2010 Poster. 

9- Special Training Course Dental Implantology, Austria 2007.  
10-  Workshop for dental implants since 2007 

11-  Workshops for maxillofacial surgery  
12-  Workshops for laser  

13-  Workshop for postgraduate training programs 2019 
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