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Name : Saad Sami Majeed Gasgoos سعذ ساهي هجيذ كصكىصاالسن الرباعي واللمب :  

Date & place of birth : 13/1/1971  31/3/3793: تاريخ وهكاى الويالد  

Sex: male ركرالجنس :  

Department : Pedodontics, Orthodontics, Preventive 

dentistry. 
: التمىين واالطفال وطب االسناى الىلائيالفرع  

General Specialty: Bachelor Dental Scince طب وجراحت الفن واالسناىاالختصاص العام :  

Specific Specialty: Orthodontics تمىين اسناىاالختصاص الذليك :  

Degree: Master Degree هاجستيرالشهادة :  

Academic Post: Assisstant Professor استار هساعذاللمب العلوي :  

Current address :Iraq-Duhok  دهىن -:العراقالعنىاى الحالي  

Marital status : Married  هتزوجالحالت االجتواعيت :  

Number of years in service: 26 years  سنت 62: الخذهتعذد سنىاث  

Nationality : Iraqi  عراليتالجنسيت :  

Academic E. mail: saad_gasgoos@uomosul.edu.iq  االكاديوي عنىاى البريذ االكتروني:  

Mobile No.: 07701606338  19913212110: رلن الهاتف  

Google scholar: الباحث العلوي :  

Research gate: البىابت البحثيت:  

Researcher ID: هعرف البحث:  

Per

mailto:saad_gasgoos@uomosul.edu.iq
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Professional and Academic Experience  العلمٌةالخبرات  

1- under graduate lecturer (orthodontics) 

2- post graduate lecturer (preventive orthodontics) 

3- clinical training ( orthodontic clinic) 

4- research qualification in P.O.P. department 

5- supervisor on post graduate students 

6- discussion member in post graduate studies  

سات اولٌة ) تقوٌم اسنان(محاضر درا -1  

محاضر دراسات علٌا ) تقوٌم اسنان وقائً( -2  

تدرٌب عملً سرٌري )عٌادة تقوٌم االسنان( -3  

تقوٌم وتعضٌد البحوث فً فرع تقوٌم االسنان -4  

اشراف على طلبة الدراسات العلٌا -5  

مناقشة طلبة الدراسات العلٌا -6  
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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(

Conferences: 

1- Ebil International Conference 15/04/2018 

2- Duhok International Conference 28/03/2019 

Attendance: 

1- Continuous Education Attendance  in 

operative dentistry department 12/05/2018 

2- Continuous Education Attendance in P.O.P 

department 19/04/2018 

3- International instruction week of antibiotics 

19/11/2018 

4- Tenth professional meeting of prosthetic 

dentistry 14/03/2019 

Workshops: 

1-  Workshop 29/03/2018 

2- 27/11/2018 

3-18/11/2018 

4- 31/03/2019 

5- 24/03/2019 

6- 28/02/2019 

7- 19/11/2018 

First student meeting in dentistry college of 

Mosul University 16 – 18 April 2019 

 المؤتمرات:

11/40/8412 لطب االسنانمؤتمر اربيل الدولي  -1  

22/33/2312 مؤتمر دهوك الدولي لطب االسنان -2  

 الدورات:

12/35/2312 دورة التعليم المستمر لفرع العالج التحفظي -1  

دورة التعليم المستمر لفرع االطفال والتقويم وطب االسنان  -8

12/34/2312 الوقائي  

 االسبوع العالمي للتثقيف بالمضادات الحيوية  -3

12/11/2312  

 الندوة التخصصية العاشرة لفرع صناعة االسنان -4

14/33/2312  

 ورش العمل:

 29/03/2018 ورشة عمل -1

 27/11/2018 ورشة عمل -2

  18/11/2018 ورشة عمل -3 

  31/03/2019 ورشة عمل -4 

 24/03/2019 ورشة عمل -5 

  28/02/2019 ورشة عمل  -6

 19/11/2018 ورشة عمل -7

نٌسان  18-16الملتقى الطالبً االول فً كلٌة طب االسنان   

2019 

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخٌرة(  المنشورات العلمٌة(   
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الحظات مهمة:م  

( 31يتن أدخال البياناث على حجن خط )   

  

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

1- manager of post graduate unit (alternate 

station/Duhok) 2015-2017 

2- Clinical Training for hosted students in Duhok 

University 2017-2018 

3- Manager of Scholarship and Cultural 

Afffairance 2017 till now 

4- Control Commission 09/06/2019 

( مسؤول شعبة الدراسات العلٌا )الموقع البدٌل/دهوك -1

2015-2017 

       2018-2017   تدرٌب الطلبة المستضافٌن فً جامعة دهوك -2

 لحد االن     2017 مسؤول شعبة البعثات والعالقات الثقافٌة -3

09/06/2019 لجنة تصحٌح دفاتر االمتحان التقوٌمً والتدقٌق -4         

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

1- Superior 1231 in 12/05/2016 

2- Dean 1319 in 06/05/2018 

3- Dean 2728 in 04/09/2018 

4- Dean 1261 in 30/04/2018 

5- Dean 1581 in 10/06/2019 

6- Head Department 244 in 30/04/2019 

7- Al-Mutamaizat (1) School Manager 98 in 

02/05/2019 

8-  Head Department 255 in 14/05/2019 

 السٌد رئٌس الجامعة 1231كتاب شكر المرقم أر/ -1

12/05/2016   

 06/05/2018 السٌد العمٌد    1319كتاب شكر المرقم  -2

 04/09/2018 السٌد العمٌد      2728كتاب شكر المرقم  -3

 30/04/2018   السٌد العمٌد  1261كتاب شكر المرقم  -4

 10/06/2019 السٌد العمٌد  1581كتاب شكر المرقم م.ب/ -5

 30/04/2019     رئٌس الفرع  244كتاب شكر المرقم  -6

 مدٌرة ثانوٌة المتمٌزات االولى     98كتاب شكر المرقم  -7

02/05/2019 

 14/05/2019رئٌس الفرع  255كتاب شكر المرقم  -8
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 (Times New Romanنىع الخط الوعتوذ في اللغت االنكليزيت هى )

 

 

 

 

 


