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Name : Noor Abdullah sulaiman Abdullah Al-abbasy : َٕر عثذهللا صهيًاٌ عثذهللا انعثاصي االصى انرتاعي ٔانهمة  
   

Date & place of birth : 18_1_1985 Mosul/Ninawa : يٕصم/َيُٕٖ، ١٨٩١_١_81 تاريخ ٔيكاٌ انًيالد  
   

Sex: female اَثٗ :انجُش  
   

Department : oral and maxillofacial surgery :جراحّ انفى ٔانٕجّ ٔانفكيٍ انفرع  
   

General Specialty: Bachelor Dental Surgery :ة ٔجراحّ االصُاٌطتكانٕريٕس  االختصاص انعاو  
   

Specific Specialty: maxillofacial surgery :جراحّ انٕجّ ٔانفكيٍ االختصاص انذليك  
   

Degree: Dectorate :دكتٕراِ انشٓادج  
   

Academic Post: lecturer :يذرس انهمة انعهًي  
   

Current address : Mosul/Al-Refaq street : انرفاق يٕصم حي انعُٕاٌ انحاني  
   

Marital status : Single  اعزب االجتًاعيح :انحانح  
   

Number of years in service: 10 81 :عذد صُٕاخ انخذيح  
   

Nationality : Iraqi : عراليّ انجُضيح  
   

Academic E. mail: noorabdullah@uomosul.edu.iq  اإلنكترَٔي االكاديًيعُٕاٌ انثريذ:  noorabdullah@uomosul.edu.iq 
   

Mobile No.: 07704818554 : 15510181770رلى انٓاتف  
   

Google scholar: ______ :اليٕجذ انثاحث انعهًي  
   

Research gate: noorabdullah َٕر عثذهللا :انثٕاتح انثحثيح  
   

Researcher ID: https://orcid.org/0000-0001-8356-8758 يعرف انثحث: https://orcid.org/0000-0001-8356-8758 
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

 اليوجد ________

Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect. ( last three years) 

والندوات العلمية...الخ  المشاركات في المؤتمرات وورش العمل 

 )السنوات الثالثة االخيرة(

81 81 

 

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

3Original researches 3 بحوث علميه 
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الحظات مهمة:م  

( 81يتى أدخال انثياَاخ عهٗ حجى خط )   

 (Times New Romanَٕع انخط انًعتًذ في انهغح االَكهيزيح ْٕ )

 

 

 

 

 

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

lecturer in continuous teaching program 

lecturer in 4
th

 Mosul conference 

scientific committee member in 4
th

 Mosul conference  

 محاضر في دورة التعليم المستمر

 محاضر في مؤتمر الموصل الرابع

الرابعمشارك في اللجنة العلميه لمؤتمر الموصل   

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

8 1 


