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Name :  fanar turki Abdullahameed jadwaa aljbori  5 جذوع انجبىريفنار تركً عبذ انحًٍذ  االصى انرباعً وانهقب  

Date & place of birth :Mosul/2-6-1976 5 ٢/٦/٦٧٩٦يىصم  تارٌخ ويكاٌ انًٍالد  

Sex:female  انثى 5انجنش  

Department :operative  5انعالج انتحفظً  انفرع  

General Specialty:dentistry  5انفى واألصناٌ طب وجراحت االختصاص انعاو  

Specific Specialty:conservative  5انعالج انتحفظً  االختصاص انذقٍق  

Degree master  5ياجضتٍرانشهادة  

Academic Post: lecture  5ًًيذرس انهقب انعه  

Current address : Mosul/alkinde 5 ًيىصم/حً انكنذي انعنىاٌ انحان  

Marital status : marriage  5 يتزوج انحانت االجتًاعٍت  

Number of years in service: صنت ٦١ 5عذد صنىاث انخذيت  

Nationality : 5 عراقٍه  انجنضٍت  

Academic E. mail:fanarturki@uomosul.edu.iq  ً5االكادًًٌ عنىاٌ انبرٌذ االكترون fanarturki@uomosul.edu.iq  

Mobile No.:07701669805  72276114370انهاتفرقى  

Google scholar:fanarturki  5ًًانباحث انعهfanarturki  

Research gat:fanarturki@uomosul.edu.iq  

Fanarturki  

  fanarturki@uomosul.edu.iq 5انبىابت انبحثٍت

Fanarturki  

Researcher ID:D_3423_2019 يعرف انبحث D_3423_2019 
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

Lecture  طالب المرحلة األولى والخامسة تدريس  

Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect. ( last three years) 

المشاركات في المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية...الخ  

 )السنوات الثالثة االخيرة(

24 work shop and continue  ودورات تعليمية ورشة عمل وندوات  ٤٢مشاركة ب  

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة(  المنشورات العلمية(   

3 Research in world paper  نشر ثالثة بحوث بمجالت علمية 

Other Activities ( last three years)  السنوات الثالثة االخيرة( االخرىالنشاطات(  
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الحظات مهمة:م  

( 67ٌتى أدخال انبٍاناث عهى حجى خط )   

 (Times New Romanاالنكهٍزٌت هى )نىع انخط انًعتًذ فً انهغت 

 

 

 

 

 

Appreciation letters  ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( كتب الشكر(  

9 appreciation letters كتب شكر من العميد ورئيس قسم  ٩  


