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 مهند صالح عبد الستار ألعبيدي: الرباعي واللقباالسم 

 بغداد/ العراق: محل الوالدة

 42/3/0891: تاريخ الوالدة

 ولدي طفلين  متزوج: الحالة الزوجية

 مسلم: الديانة

 كلية طب االسنان –جامعة كربالء : محل العمل

 والفكين في كلية طبرئيس فرع جراحة الوجه .0:الحالي المنصب

 جامعة كربالء/ االسنان 

 كلية طب االسنان/مدير العيادات التعليمية .4                    

 المناصب السابقة 

 عالجة االسنان في كلية طب االسنانرئيس فرع م

 مقرر فرع جراحة الفم الوجه والفكين في كلية طب األسنان

 جامعة كربالءعميد كلية طب االسنان 

   muhaned80@yahoo.comيد االلكترونيالبر

mohanned.salah@uokerbala.edu.iq  

 

 : التي حصل عليها تالشهادا

 (4113-4114) بغدادجامعة  –الفم واالسنان طب وجراحة  سبكالوريو -0

 (.4100) الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية -جراحة الوجه والفكين دكتوراه  -4

 

 :التدريب ألسريري

دائرة صحة كربالء سنه واحدة / طبيب أسنان متدرب المركز التخصصي لطب األسنان .1

 ( 62/1/6002المباشرة )

 

 . خمسة أشهر/ طبيب أسنان تدرج دائرة صحة ميسان.6

 

 سنة وأربعة أشهر (/ ع)طبيب مقيم أقدم جراحة الوجه والفكين  مستشفى الحسين .3

 

 60/16/6002األمر اإلداري بتاريخ /لفكين قبول البورد العراقي لجراحة الوجه وا.2

 

دائرة صحة بابل المباشرة /مستشفى الحلة الجراحي/ مقيم أقدم جراحه عامه لمدة سنه واحده .5

1/10/6002 

 

 



دائرة صحة النجف /مستشفى الصدر التعليمي/مقيم أقدم جراحة عامه لمدة أربعة أشهر.2

 1/10/6002المباشرة 

 

دائرة صحة النجف /مستشفى الصدر التعليمي/ي لمدة أربعة أشهرمقيم أقدم الطب الباطن.2

 1/6/6002المباشرة 

 

دائرة صحة /مستشفى الصدر التعليمي/مقيم أقدم جراحة العظام والكسور لمدة أربعة أشهر.2

 1/2/6002النجف المباشرة 

 

المباشرة دائرة مدينة الطب /مستشفى الشهيد غازي الحريري /شهرين  ةمقيم أقدم تخدير لمد.9

1/2/6002 

 

دائرة /مستشفى الشهيد غازي الحريري /مقيم أقدم جراحة الجملة العصبية لمدة شهرين .10

 1/10/6002مدينة الطب المباشرة 

 

دائرة مدينة الطب المباشرة /مستشفى الشهيد غازي الحريري /مقيم أقدم عيون لمدة شهرين .11

1/16/6002 

 

مستشفى الشهيد غازي الحريري /والحنجرة لمدة شهرين  مقيم أقدم جراحة األنف واإلذن.16

 1/6/6002دائرة مدينة الطب المباشرة /

 

دائرة صحة /التعليمي يمستشفى الواسط/مقيم أقدم الجراحة التقويمية لمدة أربعة أشهر .13

 1/2/6009الرصافه المباشرة 

 

دائرة مدينة الطب المباشرة /مستشفى الشهيد غازي الحريري /مقيم أقدم أشعة لمدة شهرين .12

1/2/6009 

 

دائرة / مستشفى الشهيد غازي الحريري / مقيم أقدم جراحة الوجه والفكين لمدة سنتين .15

  1/10/6009مدينة الطب المباشرة 

 

 30/1/6016دائرة صحة كربالء المباشرة /الطبية (ع)طبيب اختصاص في مدينة الحسين.12

 



 08/4/4103مدرس دكتور: ليهاللقب العلمي وتاريخ الحصول ع

 

 

 

 :المواد التي قمت بتدريسها

 طب األسنانكلية -(الثانية المرحلة )  التشريح البشري.0

 (نظري+عملي )جراحة الفم المرحلة الثالثة.4

 (عملي)جراحة الفم المرحلة الرابعة.3

 (نظري+عملي )جراحة الوجه والفكين المرحلة الخامسة.2

 

 

 البحوث المنشورة
 منشور في مجلة كلية طب االسنان جامعة السليمانيةبحث 

 مشاريع البحوث 

 استخدام البوتوكس في عالج مفصل الفك.0

 استخدام االشعة المقطعية المخروطية الخاصة بالوجه والفكين في تحديد كسور عظام الوجه وبدقة عاليه.4

 المحتله تاثير الحاالت النفسية على مفصل الفك بين المهجرين من المناطق .3

 كتب الشكر

 عدد اثنان( رئيس جامعة كربالء) كتاب شكر وتقدير.0

 عدد اربعة( عميد كلية طب االسنان جامعة كربالء)كتاب شكر وتقدير .4

 0جامعة كربالء عدد ( عميد كلية الطب)كتاب شكر وتقدير .3

 (مدير مدينة االمام الحسين ع الطبية )كتاب شكر وتقدير .2

 (محافظ كربالء المقدســـــــــــــــــــة)ر كتاب شكر وتقدي.5

 (مدير عام دائرة صحة كربالء المقدسه)كتاب شكر وتقدير.6

 النشاطات والمؤتمرات 

 محاضر /جامعة كربالء-كلية طب االسنان/ الندوة العلمية االولى للحاالت النادرة في طب االسنان .0

 محاضر/المؤتمر العلمي الثاني لمدينة االمام الحسين الطبية .4

 مشارك/دبي االمارات العربية المتحدة  4106مؤتمر ايدك العالمي لطب االسنان .3

 مشارك/دبي االمارات العربية المتحدة  4102مؤتمر ايدك العالمي لطب االسنان .2

 بيروت لبنان /المركزالطبي الفرنسي اللبناني /دورة تدريبية في تجميل الوجه .5

 4106-8فرنسا / انيسي/دورة تدريبية في زراعة االسنان .6

 4/3/4102محاضر/بغداد  -نقابة طب االسنان /المؤتمر العلمي االول لجراحة الوجه والفكين .2

 محاضر/كربالء المقدسة/ بارون فندق ال/المؤتمر العلمي الثاني لطب االطفال .9

 4/3/4109محاضر/بغداد  -نقابة طب االسنان /المؤتمر العلمي الثاني لجراحة الوجه والفكين .8

 4102-6/ايطاليا/ فيزنسا/دورة تدريبية في زراعة االسنان .01

 

 
 

 


