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Name : Hakam Husham Sabah Fakhry ALfakhry : حكم هشام صباح فخري الفخري   االسم الرباعي واللقب  

Date & place of birth : 18/11/1973 : 18/11/1973 تاريخ ومكان الميالد  

Sex:  Male  ذكر   :الجنس  

Department : pedodontics , Orthodontics and preventive 

dentistry 
األطفال و التقويم و طب األسنان الوقائي الفرع:   

General Specialty:  Dentistry :طب االسنان  االختصاص العام  

Specific Specialty: Orthodontics  :تقويم االسنان االختصاص الدقيق  

Degree:  Master of science in orthodontics  :ماجستير في تقويم االسنان  الشهادة  

Academic Post: assistance professor  :استاذ مساعد   اللقب العلمي  

Current address : Iraq /Duhok /Avro city : افروستي /العراق / دهوك العنوان الحالي  

Marital status : married  : متزوج الحالة االجتماعية  

Number of years in service:  23 years  سنة   23  :عدد سنوات الخدمة  

Nationality : iraqi : عراقي  الجنسية  

Academic E. mail: hakamhusham@yahoo.com االكاديمي عنوان البريد االكتروني:       hakamhusham@yahoo.com     

Mobile No.: 009647701644797 : 009647701644797 رقم الهاتف  

Google scholar:     :الباحث العلمي   

Research gate:    Hakam Alfakhry البوابة البحثية:                                                   Hakam Alfakhry         
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

Lecturer in the Faculty of  Dentistry and  

professor assistance from 9/7/2015  up to  now  

 (in charge of clinics fifth and fourth  grade as  well  as offering Seminars) 

 

 محاضر في كلية طب االسنان و

 حتى اآلن 9/7/2015مساعدة أستاذ من 

مختبر  )المسؤول عن العيادات الصف الخامس و 

 الرابع وكذلك تقديم الندوات(

 

Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect.( last three years) 

المشاركات في المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية...الخ  

 )السنوات الثالثة االخيرة(

1- work shop of stereophoto grammetry the future of 

facial analysis 18 November 2018  in university of 

Mosul  collage of dentistry POP department. 

2- certificate of participation in work shop of cloud 

storage and how to deal with references  28/2/2019 

in university of Mosul  collage of dentistry  

department of surgery 

3-certificate of participation in work shop of 

myofunctional therapy 3/3/2019 in university of 

Mosul  collage of dentistry POP department 

4-Training Course In the methods of drug 

administration and Lab animal caring 7-8 Oct 2019 in 

the university of Mosul collage of veterinary 

medicine Dep. Of physiology and pharmacology. 

  2018نوفمبر  18ورشة عمل لصور مجهرية لمستقبل تحليل الوجه -1

في جامعة الموصل كلية طب األسنان فرع االطفال و التقويم و طب  

 الوقائي. االسنان

شهادة مشاركة في ورشة عمل للتخزين السحابي وكيفية التعامل مع  -2

في جامعة الموصل كلية طب األسنان فرع   28/2/2019المراجع 

 الجراحة

في   3/3/2019شهادة مشاركة في ورشة عمل للعالج الوظيفي -3

جامعة الموصل كلية طب األسنان األسنان فرع االطفال و التقويم و 

 نان الوقائي.طب االس

دورة تدريبية في أساليب إدارة العقاقير ورعاية الحيوانات المعملية  -4

في جامعة الموصل كلية الطب البيطري علم   2019أكتوبر  7-8

 وظائف األعضاء وعلم الصيدلة.

 

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة(  المنشورات العلمية(  
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1- Evaluation of Shear Bond Strength of 

Orthodontic Brackets Bonded by Flowable Self 

Adhesive Resin (Comparative Study): 

International Journal of Enhanced Research in 

Science, echnology & Engineering;  08/08/2017 

2-Orthodontic Treatment of  Unilateral Impacted  

Complete Transposed Maxillary Canine and 

Impacted Dilacerated  Maxillary central incisor 

(Case report): AL-Rafidain Dental journal ;2017 

3-  Anterior Alveolar Dimensions for Class I 

Normal Occlusion and Class II Malocclusion of 

Iraqi: International Journal of Enhanced Research 

in Science, Technology & Engineering; 06/06/2018   

1- Evaluation of Shear Bond Strength of 

Orthodontic Brackets Bonded by Flowable Self 

Adhesive Resin (Comparative Study): 

International Journal of Enhanced Research in 

Science, echnology & Engineering;  08/08/2017 

2-Orthodontic Treatment of  Unilateral Impacted  

Complete Transposed Maxillary Canine and 

Impacted Dilacerated  Maxillary central incisor 

(Case report): AL-Rafidain Dental journal ;2017 

3-  Anterior Alveolar Dimensions for Class I 

Normal Occlusion and Class II Malocclusion of 

Iraqi: International Journal of Enhanced Research 

in Science, Technology & Engineering; 06/06/2018   

Other Activities ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( شاطات االخرىالن(  

 

Rapporteur and member of the Board of the branch of 

pedodontics , orthodontics and preventive dentistry 

from 23/1/2017 until 27/9/2018 

Member of examiner committee for 2 Master  

students  25/8/2016, 5/7/2017  

And supervisor of one Master student  15/8/2017   

PhD student in Dental Science from 1/10/2018 till 

now 

 

  

مقرر  و عضو في مجلس فرع  االطفال و التقويم و طب االسنان  

 2018 /27/9و لغاية  23/1/2017الوقائي من 

 2مناقشة طالب ماجستير عدد 

 1على طالب ماجستير عدد  أشراف

   و لغاية االن 1/10/2018من  األسنانطالب دكتوراه في علوم طب 
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الحظات مهمة: م  

( 10يتم أدخال البيانات على حجم خط )  

 ( Times New Romanنوع الخط المعتمد في اللغة االنكليزية هو )

 

 

 

 

 

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

1-  Appreciation letters from the dean of college of 

dentistry university of Mosul 6/5/2018 

2-  Appreciation letters from the dean of college of 

dentistry university of Mosul 7/5/2018 

3- Appreciation letters from President of Mosul 

University 9/9/2018 

 

 

  

 

 

 

من السيد عميد الكلية  للجهود المبذولة في خدمة الكلية كتاب شكر  -1

2018/ 6/5بتاريخ   

كتاب شكر من السيد  عميد الكلية  للجهود المبذولة في خدمة الكلية  -2

7/5/2018بتاريخ   

كتاب شكر من السيد  رئيس الجامعة لنشر بحث في مجالت عالمية   -3

9/9/2018رصينة  


