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Name : Rajaa taher sulaiman hamid Al-Ali : رجاء طاهر سليمان حامد العلي االسم الرباعي واللقب  

Date & place of birth : 11/9/1976 : 1976/  9/  11موصل حي الثورة  تاريخ ومكان الميالد  

Sex : female انثى :الجنس  

Department : conservative dentistry العالج التحفظي : الفرع  

General Specialty: Bachelor of medicine and oral surgery  

University of Mosul / college of dentistry Mosul / Iraq  
بكالوريوس طب و جراحة الفم واالسنان : االختصاص العام  

Specific Specialty: master degree conservative of Dentistry ماجستير في العالج التحفظي : االختصاص الدقيق  

Degree: Master ماجستير : الشهادة  

Academic Post: Lecture مدرس : اللقب العلمي  

Current address :Mosul – Alkindi street near medical office  قرب نقابة االطباء -حي الكندي  -موصل  الحالي :العنوان  

Marital status : married : متزوجة الحالة االجتماعية  

Number of years in service:19 19 :عدد سنوات الخدمة  

Nationality :Iraqi 
عراقية الجنسية :  

Academic E. mail: Rajaatahersuliman@uomosul.edu.iq 
  :االكاديمي ياإللكترونعنوان البريد 

Mobile No.:  07716919815 – 07719621057   07719621057 – 07716919815 رقم الهاتف : 

Google scholar: Rjaa taher الباحث العلمي :  

Research gate: Rajaatahersulaiman@uomosul.edu.iq 
  : البوابة البحثية

Researcher ID: https://orcid.org/0000-0002-7682-5274 معرف البحث :   

Rajaatahersuliman@uomosul.edu.iq 

nal Photo 

 

Rjaa taher 

Rajaatahersulaiman@uomosul.edu.iq 

                                  Rajaa taher  
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

1- Lecture for 1
st
 stage  

2- Lecture for 4
th

 stage 

3- Lecture for 1
st
 stage in laboratory  

 تدريسي مرحلة اولى نظري -4

 تدريسي مرحلة رابعة عملي -5

 اولى عمليتدريسي مرحلة  -6

Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect. ( last three years) 

المشاركات في المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية...الخ  

 )السنوات الثالثة االخيرة(

30 30 

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

6 6 

Other Activities ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( النشاطات االخرى(  

10 

Participation in many visits . 

10 

  الزيارات الميدانية .المشاركة في العديد من 
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حظات مهمة:مال  

( 10يتم أدخال البيانات على حجم خط )   

 (Times New Romanنوع الخط المعتمد في اللغة االنكليزية هو )

 

 

 

 

 

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

10 10 


