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Academic Qualifications 

 

 B.D.S: (1981-1984) Department of Statistics, College of 

Administration & Economics, University of Mosul, IRAQ. (The 

Graduation Stand is the Sixth from forty three). 

 M.Sc. (Component of Variation, 1988-1990), Department of 

Statistics, College of Administration & Economics, Mosul University, 

Iraq. 

 Ph.D.: (Applied statistics, 2001-2003), Department of Statistics, 

College of Computers Sciences and Mathematics, Mosul University, 

Iraq. 

Academic Ranks 

 Assistant lecturer, Dental College, from 1992-1995. 

 Lecturer in 1995. 

 Assistant Professor in 1999. 

Undergraduate Teaching 

Teaching Computer & Medical Statistics in the Undergraduate & 

Postgraduate in the College of Medicine, Administration & Economics and 

Nursing from 1995- now day. 

 

 

Administrative Ranks 

1) Manager of the planning & information unit from 1992-1998. 

2) Member of Examination Committee in Dental College from 1993-

2000. 

3) Department Rapporteur of Dental Basic Sciences from 2005 to 2007.  

4) Department Rapporteur of Dental Basic Sciences from 2021 to now 

day.  
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2000. 
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