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 جامعة كربالء –كلية طب االسنان : مكان العمل 

 :الشهادات واأللقاب العلمية

 6/ 03حاصل على شهادة البكلوريوس في طب وجراحة الفم وااللسنان  من كلية طب االسنان جامعة بغداد في   -

/1337    

  1337/ 7/ 71عضو في نقابة اطباء االسنان العراقية  في  -

المركز الصحي التخصصي لطب  –دائرة بغداد صحة الكرخ  –وزارة الصحة العمل كطبيب اسنان متدرب  في  -

 (1337/ 77/  77تاريخ التعين  بوزارة الصحة  ) السنان في الكاظمية ا

 التعليمي  في وحدة جراحة الفم  واالسنان ( ع)مستشفى الحسين  –العمل كطبيب اسنان متدرب في دائرة صحة كربالء  -

ئرة صحة كربالء لغاية  بعدها  تنقلت للعمل في عدة مراكز صحية  في دا 1330/ 7/1لغاية     1331/  7/  10للفترة من 

7/0 /1334 

لغاية  1334/ 1/0مركز الرعاية الصحية االولية في الحسينية للفترة  من -طبيب اسنان تدرج في دائرة صحة كربالء  -

 كلية طب االسنان جامعة بغدادحيث تم قبولي في الدراسات العليا لنيل شهادة الماجستير في  11/73/1331

  76/1/1338جامعة بغداد بتاريخ –تير في جراحة الفم والوجه والفكين من كلية طب االسنان حاصل على شهادة الماجس -

 الوجه والفكين في المركز الصحي التخصصي لطب االسنان في كربالء الفم طبيب اسنان اختصاص في جراحة -

 الوجه والفكينالفم  االشراف على تدريب اطباء االسنان في وحدة جراحة  -

 اشهر واالشراف على بحوثهم المكتبية  7االشراف على تدريب اطباء االسنان الممارسين بدورات استمرت لمدة   -

 بتكليف من وزارة الصحة

 حاصل على شهادة السرتفكيت في طريقة العالج بالليزر من مركز العلوية التخصصي التابع لوزارة الصحة العراقية   -

 ي مجال زراعة االسنان حاصل على شهادة السرفكيت ف -

جامعة كربالء  بعد نقل خدماتي من وزارة الصحة الى وزارة التعليم العالي والبحث –تدريسي في كلية طب االسنان  -

 1371/ 14/7العلمي بتاريخ 

 77/1/1370د بتاريخ  الحصول على لقب المدرس المساع-

 10/4/1370 مقدسةة كربالء الجامع –مقرر فرع جراحة الوجه والفكين  في كلية طب االسنان   -

 70/0/1374جامعة كربالء المقدسة بتاريخ  –معاون علمي لعميد كلية طب االسنان  -

 

    


