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مشترك\منفردالتسلسل

الكلفةتاريخ االنعقادالتسلسل

1Mosul /Iraq 10-11 Aprill, 2011

222-23 /2/2018

311-12/4/2019

421-22-2-2019

5

الندوات العلمية: ثانيا 

حضورداخل القطر موتمر طب اسنان العالمي لكلية النور الجامعة

حضورداخل القطر موتمر ومعرض الموصل الرابع لطب االسنان

2nd scientific conference of dental sciences and maxillofacialحضورداخل   القطر

المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية

المؤتمرات:- اوال

باحث ، محاضر ، حضور:نوع المشاركة  داخل  خارج القطر

5th scientific conference of dentistry collage حضورداخل   القطر

اليوجد

كلفة البحثنسبة االنجازعنوان البحث

البحوث قيد االنجاز:- ثالثا

اسم المجلة عنوان البحث

اليوجد

البحوث المقبولة للنشر:- ثانيا



الكلفةتاريخ االنعقادالتسلسل

4/8/2009

4/8/2008

5/11/2012

9/9/2017

12/23/2017

3/14/2019

4/29/2019

4/26/2018

الكلفةتاريخ االنعقادالتسلسل

الكلفة

التكلفةتاريخ االيفادالتكلفةتاريخ االيفاد

التاريخالتكلفةالتاريخ

2/1/20192/1/2019

3/31/20193/31/2019

11/27/20184/23/2018

2/28/201910/29/2018

شهادة تقديريةداخل القطر  في فرع صناعة االسنانmaxillo-facial prosthesisمشاركة في ورشة عمل بعنوان 

شهادة تقديريةداخل القطرشهادة تقديرية للمشاركة في ورشة العمل التي اقامها فرع جراحة الفم والوجه والفكين

داخل القطر\ خارج الغرض منها

الشهادات التقديرية

سبب الحصول عليها

شهادة تقديرية كمحاضرة في دورة االرتقاء العداد مساعدي اطباء االسنان في المهارات الخاصةداخل القطرشهادة تقديرية كمحاضرة في دورة االرتقاء العداد مساعدي اطباء االسنان في المهارات الخاصة

شهادة تقديرية للمشاركة في ورشة العمل التي اقامها فرع علوم طب االسنان االساسيةداخل القطرشهادة تقديرية للمشاركة في ورشة العمل التي اقامها فرع علوم طب االسنان االساسية

الزيارات العلمية و  ورش العمل

داخل القطر\ خارج  داخل القطر\ خارج  الغرض منهالغرض منه

اليوجد/ االيفادات

اداريةعلمية

كتب منهجية ، كتب مساعدة ، كتب مترجمة ، اخرى: مطبوعات مختلفة 

نوع المطبوععنوان المطبوع

اليوجد

اليوجد

مشاركةداخل القطر الندوة العلمية التخصصية الخامسة لفرع الفم والوجه والفكين 

حضورداخل القطرالندوة التخصصية للمركز التخصصي النور 

الحلقات الدراسية: ثالثا 

عدد المشاركينالجهةعنوان الحلقة

مشاركةداخل القطرالندوة العلمية السادسة فرع جراحة الفم والوجه والفكين

حضورداخل القطرالندوة التخصصية العاشرة لفرع صناعة االسنان

حضورداخل القطرالندوة العلمية التخصصية االولى لفرع جراحة الفم والوجه والفكين

الندوة التخصصية االولى للمركز التخصصي لطب االسنان االيسر

حضورداخل القطرالندوة التخصصية االولى لزراعة االسنان

باحث ، محاضر ، حضور:نوع المشاركة داخل  خارج القطر

حضورداخل القطر

حضورداخل   القطرالندوة العلمية التخصصية الرابعة لفرع صناعة االسنان 



4/23/20184/26/2018

10/29/20184/19/2018

3/14/2019

الكلفةالتاريخالتساسل

الكلفةالتاريخالتساسل

الكلفةالتاريخالتساسل

اليوجد/ االشراف على طلبة الدراسات العليا: ثالثا 

الجامعة\الكليةدكتوراه ، ماجستير ، دبلوم:الشهادة الممنوحة العنوان

الجامعة\الكليةاطروحةدكتوراه ، رسالة ماجستير ، دبلوم ،بحثالعنوان

اليوجد/ لجان تقويم: ثانيا 

شهادة تقديرية للمشاركة في الندوة التخصصية العاشرة لفرع صناعة االسنان

اللجان العلمية

اليوجد/ لجان مناقشة: اوال

الجامعة\الكليةدكتوراه ، ماجستير ، دبلوم:الشهادة الممنوحة  العنوان

شهادة تقديريةداخل القطر في فرع صناعة االسنانflexible dentureمشاركة في ورشة عمل بعنوان 

شهادة تقديرية لمشاركة في دورة التعليم المستمر التي اقامها فرع االطفال والتقويمداخل القطر فرع صناعة االسنانapplication of spectrophotometer in dentistruمشاركة في ورشة عمل بعنوان 
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التاريخالتسلسل

1

1/27/2019

التكلفةالتاريخ

التاريخالتسلسلالتاريخالجهة المانحةالتسلسل

1/13/2009كلية طب االسنان

3/20/2019كلية طب االسنان

7/23/2017كلية طب االسنان

7/15/2018كلية طب االسنان

5/8/2019كلية طب اسنان

3/12/2019كلية طب االسنان

9/9/2018رئاسة جامعة الموصل

المكافآتالشكر

تطوير فرع  الجراحة واالداء المتميز لالمتحانات الفصلية

كتاب شكر من العميد لجنة جرد

كتاب شكر من العميد

كتاب شكر 

(خدمة مجتمع)كتاب شكر 

كتاب شكر 

الجهة المانحةسبب الحصول عليهسبب الحصول عليه

كتاب شكر من رئيس الجامعة

كتب الشكر والمكافآت

نشاطات اخرى

نوع النشاط

االشراف على نشاطات طالبية

التكلفةعنوان النشاط

ارشاد تربوي

التكلفةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءنوع التكليف

10/1/2018

اللجان و المناصب االدارية

مسوولة قسم اشعة االسنان

موسم ثقافي ، معرض علمي: نوع النشاط 

اشراف

اشراف على طالب في ملتقى الطالبي االول لطب االسنان



5/26/2019كلية طب االسنان

5/22/2019كلية طب االسنان للقيام باعمال ندوة فرع جراعة الفم والوجه والفكين

كتاب شكر الحصول على المراكز الثالثة االولى في الملتقى الطالبي االول


