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Name :Alhan  Dahham  Hadi Younis  Almola 
:    انحاٌ دحاو  هادي ٌىنش انًىنى   :  االصى انرباعً وانهقب  

 

Date & place of birth : 2\6\1967 Mosul  انًىصم 7661 \6\2 :  تارٌخ ويكاٌ انًٍالد       :  

Sex:Female انثى  :انجنش  

Department :of  Basic sciences  :انعهىو االصاصٍه  انفرع  

General Specialty: B. D. S بكانىرٌىس طب وجراحت  انفى واالصناٌ  :االختصاص انعاو          :  

Specific Specialty: Master of human anatomy ياجضتٍر تشرٌح بشري  :االختصاص انذقٍق          :  

Degree: BDS @ MSC in human anatomy بكانىرٌىس طب وجراحت انفى  واالصناٌ& وياجضتٍر تشرٌح بشري : انشهادة:  

Academic Post: Assistant prof. ًًاصتاد يضاعذ  : انهقب انعه         :  

Current address : Mosul \ Albaker  ًانًىصم  \ حً انبكر : انعنىاٌ انحان          :  

Marital status :  Married  يتزوجت : انحانت االجتًاعٍت            :  

Number of years in service:  29 years صنت  26 :  عذد صنىاث انخذيت        :  

Nationality :  Iraqi  عراقٍت : انجنضٍت              :  

Academic E. mail: Alhan  daham 56@uo mosul. edu. iq ًاالكادًًٌ عنىاٌ انبرٌذ االكترون   :  

Mobile No.:  07703329828 91193326020   : رقى انهاتف             :  

Google scholar: Alhan Daham  Hadi  Almola ًًانًىنى   هادي انحاٌ دحاو  :انباحث انعه         :  

Research gate:  Alhan  Daham  Hadi  Almola انًىنى   هادي انحاٌ دحاو   : انبىابت انبحثٍت        :  

Researcher ID: يعرف انبحث:  
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Professional and Academic Experience  العلمٌةالخبرات  

1- House officer 

2- Teaching assistant 

3- Lecturer 

4- Assistant prof. 

مقٌم   -1  

مدرس مساعد  -2  

مدرس -3  

استاذ مساعد -4  
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Participations 

in Scientific 

Conferences, 

workshops, 

symposiums, 

ect. ( last three 

years) 

 المشاركات فً المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمٌة...الخ  )السنوات الثالثة االخٌرة(

 المؤتمر العلمً الوطنً الرابع لكلٌات التمرٌض فً العراق 

 مؤتمر الموصل الثانً لطب االسنان وجراحة الوجه والفكٌن

 مؤتمر لكلٌة النور الجامعة بالعلم والبناء نحارب االرهاب

 مؤتمر ومعرض الموصل الرابع لطب االسنان

 الملتمى الطالبً االول فً كلٌة طب االسنان

 عمل التحضٌر المختبري للعٌنات النسٌجٌة والتمطٌع والصبغات النسٌجٌة ندوة وورشة

 biofilmالشرٌحة الجرثومٌة السنٌة 

 دورة سالمة اللغة العربٌة

 دورة التعلٌم المستمر)االسبوع العالمً للتثمٌف بالمضادات الحٌوٌة( فً فرع العلوم االساسٌة

 soft denture lining materialsورشة عمل 

 ورشة عمل لفرع جراحة الفم)الخزن السحابً وكٌفٌة التعامل مع المصادر(

 ORCID,Researcher ID, Academia. Eduورشة غمل ) التعرٌف والتسجٌل فً موالع 

 زٌارة علمٌة لالطالع على الوالع الصحً للطالب واعطائهم النصائح واالرشادات

 الت العالمٌة الرصٌنة( كلٌة الصٌدلةورشة العمل )أسس البحث العلمً والنشر فً المج

 (لً كلٌة العلومGoogle scholers&Research gateدورة التعلٌم المستمر)التسجٌل فً صفحات

symposium  
microbiological 
hnfections in 
periodental 
diseases of 

 
      

 Digital Applications in periodonticsالندوة التخصصٌة العاشرة لفرع صناعة االسنان)

 الندوة العلمٌة الثامنة )خطورة تفشً ظاهرة المخدرات فً المجتمع فً فرع علوم طب االسنان

  
 

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخٌرة(  المنشورات العلمٌة(   

Histopathologicl study of 5-fluorouracil with and without folic 
acid administration on the  

gastric mucosa  of  male rabbits 
 

 البحث المنشور:

لفلور ٌوراسٌل مع او غٌر تجرٌع  التاثٌر العقاري ل

 الفولك الحامضً لنسٌج المعدة فً االرانب 
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Other 

Activit

ies ( 

last 

three 

years) 

)السنوات الثالثة االخٌرة( النشاطات االخرى  

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء نوع التكلٌف 

 2018\9\1 2017\9\1 مسؤول شعبة التشرٌح البشري

 2018\9\1 2017\9\1 عضو اللجنة العلمٌة لفرع العلوم االساسٌة

 2018\9\1 2017\9\1 عضو لجنة تدلٌك الوثائك

 2018\9\1 2017\9\1 عضو لجنة تدلٌك اعمال اللجنة االمتحانٌة

 2018\9\1 2017\9\1 عضو لجنة توثٌك درجات الطلبة

 2019\9\1 2018\9\1 عضو لجنة تدلٌك اعمال اللجنة االمتحانٌة المركزٌة

 2019\9\1 2018\9\1 عضو لجنة تحدٌد المرحلة الدراسٌة

 2019\9\1 2018\9\1 مسؤول شعبة التشرٌح البشري

      

 التدرٌسات :الدراسات االولٌة 

لمادة التشرٌح البشري  2112للعام الدراسً        المرحلة الثانٌة  )النظري والعملً  (         

لمادة التشرٌح البشري    2112المرحلة الثانٌة   )النظري والعملً (   للعام الدراسً      

لمادة التشرٌح البشري   2112المرحلة الثانٌة  )العملً (  للعام الدراسً المرحلة االولى  )العملً (   

 الدراسات العلٌا  :

لمادة التشرٌح البشري   2112الماجستٌر والدبلوم  )النظري والعملً (  للعام الدراسً    

      لمادة التشرٌح البشري  2112الماجستٌر والدبلوم ) النظري والعملً (  للعام الدراسً  

Appreciation letters  ( last three years) 

)السنوات الثالثة االخٌرة( كتب الشكر  

    

 2018 العمٌد  المختبرات اعمار اعادة

 اللجنة تدلٌك لجنة
 االمتحانٌة

 2018 العمٌد 

 2018 العمٌد  الطلبة درجات توثٌك لجنة

 العلمٌة اللجنة العمال المتمٌزة الجهود
 االساسٌة العلوم فرع فً

 2018 العمٌد

 2018 العمٌد  الكلٌة اعمار اعادة

 االمتحانٌة اللجنة اعمال جهود تثمٌن
 المركزٌة

 2018 العمٌد

 2019 الجامغة رئٌس االمتحانٌة اللجنة اعمال جهود تثمٌن
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 مالحظات مهمة:

( 79ٌتى أدخال انبٍاناث عهى حجى خط )   

 (Times New Romanنىع انخط انًعتًذ فً انهغت االنكهٍزٌت هى )

 

 

 

 

 

 المركزٌة

 االمتجانٌة اللجنة اعمال تثمٌن
 المركزٌة

 2019 العمٌد

 

  


