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كلفة البحثتارٌح النشرمشترك\منفردالتسلسل

2002مشترك1

2002منفرد2

2006مشترك3

2009منفرد

2008

جراحة الفم والوحه واالفكين

تارٌخ اول تعٌٌن فً دوائر الدولة

االلقاب العلمٌة

تاريخ الحصىل 

2001

الشهادات

تارٌخ التعٌٌن فً الجامعة

استمارة السيرة الذاتية الموحدة لتدريسي كلية طب االسنان
االسم  الرباعً و اللقب

االختصاص العام

faizayooob@gmail.comفائز عبد الرزاق ايوب مصطفى السلطان

طب وجراحة الفم واالسنان

اللقب العلمي

مذرس مساعذ

مذرس

استار مساعذ

الجامعة المانحة- الكلٌة 

طب الفم واالسنان

جراحة الفم والوجه والفكٌن

اتريخ احلصول 
1994
2000

اسم المجلة

Al rafidain Dental J

استار

Al rafidain Dental J

البحىث العلميت

البحوث المنشورة:- اوال

عنوان البحث

Anterior and middle superior alveolar block anesthesia: Anew technique estimated

Anterior and middle superior alveolar block anesthesia as a supplementary new anesthetic technique during endodontic surgery for upper anterior teeth

Al rafidain Dental J

Al rafidain Dental J

Aqueous extract of propolis and miswak as topical medicament to improve post operative outcome after surgical removalof impacted lower third molar

Clinical assessment on the efficacy of anterior and middle superior alveolar nerve block during extraction of maXILLARY TEETH

mailto:faizayooob@gmail.com


كلفة البحثتارٌح النشرمشترك\منفردالتسلسل

مشترك\منفردالتسلسل

اسم المجلة عنوان البحث

البحوث المقبولة للنشر:- ثانٌا

كلفة البحث

البحوث قٌد االنجاز:- ثالثا

نسبة االنجازعنوان البحث



الكلفةتارٌخ االنعقادالتسلسل

12002

22004

32005

42007

52008
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72011

82018

92018

الكلفةتارٌخ االنعقادالتسلسل

12001

22008

32005

42011

52012

62012

72019

باحثداخلالمؤتمر العلمً الثالث لنقابة اطباء اسنان نٌنوى

باحثداخلالمؤتمر العلمً الرابع لنقابة اطباء اسنان نٌنوى

المؤتمراث والنذواث والحلقاث الذراسيت

المؤتمرات:- اوال

باحث ، محاضر ، حضور:نوع المشاركة  داخل  خارج القطر عنوان المؤتمر

باحثداخلالمئتمر العلمً االول للسكري

syrian annual implantology meetingحضورخارج

iraqi scientific meetingباحثداخل

باحثداخلمؤتمر االعجاز العلمً االول

scientific advancement symposiumحضورداخل

حضورداخلالمئتمر العلمً الخامس لكلٌة طب اسنان الموصل

erbil internatiional dental meetingحضورداخل

الندوات العلمٌة: ثانٌا 

باحث ، محاضر ، حضور:نوع المشاركة داخل  خارج القطرعنوان الندوة

حضورخارج

intensive program in dental implantologyحضورداخل

continous education program in dental implantمحاضرداخل

محاضرداخلالندوة العلمٌة لفرع علوم طب االسنان حول التخدٌر الموضعً

jourda nianimplantology educational program

حضورداخلالندوة العلمٌة لفرع جراحة الفم 

حضورداخلالندوة التخصصٌة االولى للمركز التخصصً االٌسر

حضورداخلالندوة التخصصٌة لفرع الجراحه



الكلفةتارٌخ االنعقادالتسلسل

12012

22019

الكلفة

التكلفةتارٌخ االٌفادالتكلفةتارٌخ االٌفاد

التارٌخالتكلفةالتارٌخ

الحلقات الدراسٌة: ثالثا 

عدد المشاركٌنالجهةعنوان الحلقة

23

كتب منهجيت ، كتب مساعذة ، كتب مترجمت ، اخري: مطبىعاث مختلفت 

نوع المطبوععنوان المطبوع

12لمركز التخصصً االٌسرورشة عمل عن جهاز البٌزو

فرع جراحة الفمcbctورشة عمل عن جهاز ال 

االيفاداث

ادارٌةعلمٌة

داخل القطر\ خارج  داخل القطر\ خارج  الغرض منهالغرض منه

الزٌارات العلمٌة و  ورش العمل

داخل القطر\ خارج الغرض منها

الشهادات التقدٌرٌة

سبب الحصول علٌها



الكلفةالتارٌخالتساسل

الكلفةالتارٌخالتساسل

الكلفةالتارٌخالتساسل

لجان مناقشة: اوال

الجامعة\الكلٌةدكتوراه ، ماجستٌر ، دبلوم:الشهادة الممنوحة  العنوان

اللجان العلمٌة

لجان تقوٌم: ثانٌا 

الجامعة\الكلٌةاطروحةدكتوراه ، رسالة ماجستٌر ، دبلوم ،بحثالعنوان

االشراف على طلبة الدراسات العلٌا: ثالثا 

الجامعة\الكلٌةدكتوراه ، ماجستٌر ، دبلوم:الشهادة الممنوحة العنوان



التسلسل

التارٌخالتسلسل

12019 الملتقى الطالبً االول لكلٌة طب االسنان

موسم ثقافً ، معرض علمً: نوع النشاط 

اللجان و المناصب االدارٌة

التكلفةتارٌخ االنتهاءتارٌخ البدءنوع التكلٌف

االشراف على نشاطات طالبٌة

التكلفةعنوان النشاط

مشرف على محاضرة



التكلفةالتاريخ

التارٌخالتسلسلالتارٌخالجهة المانحةالتسلسل

كتب الشكر والمكافآت

نشاطات اخرى

نوع النشاط

الجهة المانحةسبب الحصول علٌهسبب الحصول علٌه

المكافآتالشكر


