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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

4991/6/03

الماجستير

بغداد

طب االسنان

2222/2/6

الدكتوراه

لندن

King's College London

2212/12/1

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

4

طبيب أسنان(معيد)

كلية طب االسنان /جامعة بغداد

1999-1992

6

طالب ماجستير معالجة اسنان

كلية طب االسنان /جامعة بغداد

6333-4991

0

مدرس مساعد/قسم معالجة
االسنان

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2222-2222

1

مدرس/قسم معالجة االسنان

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2222-2222

5

استاذ مساعد/قسم معالجة
االسنان

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

-2222لحداالن

6

مقرر قسم معالجة االسنان

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2212-2222

1

طالب بعثة دراسية (دكتوراه)

8

رئيس لجنة شراء الكتب

King's college London

2212-2212

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2212

9

تفرغ جامعي اعطاء محاضرات
دراسات العليا (انكليزي)

كلية طب االسنان/بغداد

2216

43

تفرغ جامعي اعطاء محاضرات

كلية ابن حبان الجامعة

2216

44

عضو لجنة الترقيات المركزية

كلية طب االسنان/بغداد

2216

46

معاون العميد للشوون االدارية

كلية طب االسنان/بغداد

2219

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

1

كلية طب األسنان

جامعة بغداد

2

كلية ابن حيان الجامعة

جامعة اهلية

3

الفترة من  -الى
 -1992ولحد االن

6346

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

4

معالجة األسنان

حشوات– تيجان وجسور–حشوات جذور

1999- 1992

6

معالجة االسنان

حشوات– تيجان وجسور–حشوات جذور

2222-2222

0

معالج األسنان

حشوات– تيجان وجسور–حشوات جذور

2222-2222

1

معالجة األسنان

حشوات الجذور /دراسات اولية

2212-2222

5

معالجة األسنان

حشوات الجذور /دراسات عليا

2212-2222

6

معالجة األسنان

حشوات– تيجان وجسور–حشوات جذور
اولية /عليا

2216-2212

1

دراسات العليا

انكليزي

6346

8
9

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

القســـم

4

Nanoleakage composite assessment of
different materials using SEM

معالجة االسنان

6345

6

Push out bond strength of different
obturation techniques

معالجة االسنان

لحد االن 6346

0

Evaluation of the effect of different
instrumentation techniques on the
push out bond strength of canals
obturated with lateral and warm
condensation systems

معالجة اسنان

لحد االن 6346

1

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

ت

مؤتمر كلية طب االسنان

1999

بغداد

حضور

مؤتمر اطباء االسنان العالمي
في االمارات
مؤتمر الدراسات العليا السنوي
في المملكة المتحدة

1996

دبي

حضور

2212

لندن

بحث
مشارك
حضور)

4

مؤتمر الدراسات العليا السنوي
في المملكة المتحدة

2212

لندن

مشارك بحث

5

مؤتمر العالمي PER/IADR
Congress

2212

Helsinki

مشارك بحث

6

مؤتمر جمعية المواد الحياتية
في المملكة المتحدة

2212

Nottingham

مشارك بوستر

7

مؤتمر العلمي لحشوات الجذور
البريطاني

2212

لندن

مشارك بوستر

8

مؤتمر العلمي لحشوات الجذور
االوربية

2212

البرتغال

مشارك

9

مؤتمر القسم العراقي للبحوث
العالمية

2212

لندن

محاضر

مؤتمر مواد االسنان االوربي

2212

Birmingham

مشارك بوستر

موتمر العلمي لحشوات الجذور
البريطاني
السنوي
العلمي
موتمر
لحشوات الجذور االمريكية
موتمر حشوات الجذور العراقية

2212

لندن

مشارك بوستر

2212
2212

الواليات المتحدة
االمريكية
العراق

مشارك بوستر
محاضر

موتمر حشوات الجذور االوربي

2212

اسبانيا

مشارك بوستر

موتمر الرافدين الدولي

2216

العراق

محاضر

1
2
3

43
44
46
40
41
45

العنوان

( بحث  /بوستر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
اعطاء محاضرات تعليم المستمر
اقامة ورش عمل في معالجة االسنان

خارج الكلية
مشاركة بوستر في موتمر اسبانيا
ندوات علمية في جامعة بغداد

حضور محاضرة لضمان الجودة في

اعطاء محاضرة للكادر التدريسي حول كيفية

جامعة بغداد

كتابة البحث والنشر عالميا

ورشة عمل في دبي

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير:ثامنا
. التعليم
السنة

محل النشر

أسم البحث

ت

6333

Baghdad college of
dentistry journal

Evaluation of the sealing ability of hydroxyapatite
containing endodontic sealers An in vitro study

7

6335

Baghdad college of
dentistry journal

An evaluation the sealing ability of a three reto-filling
materials

2

6331

Baghdad college of
dentistry journal

3

6338

Mustensyria dental journal

A comparative study of the sealing ability of two
different obturation techniques with and without the use
of sealers
The effect of acetic acid and chlorhexidine Gluconate as
a cavity cleanser on the shear bond strength of
Compomer restoration

6346

United States

Synthesis and preliminary evaluation of a polyolfin based
core for carrier based root canal obturation

5

6340

United Kingdom

Fabrication and characterization of polymer composites
for endodontic use

6

6341

United States

An in vitro assessment of gutta-percha coating of new
carrier based root canal obturations

1

6345

Journal of Dentistry

New functional and aesthetic composite materials used as
an alternative to traditional post materials for the
restoration of endodontically treated teeth

8

Experimental polyethylene hydroxyapatite carrier based
endodontic system: an in vitro study on dynamic
thermomechanical properties sealing ability and
measurements of microcomputed tomography voids
A microcomputed tomography assessment of new carrier
based root canal fillings

9

(Amsterdam)

6346

European Journal of oral
science

6345

Baghdad

6345

Baghdad

Standardized protocol for endodontic treatment

4

71

77

72

Assessing the radiopacity of new root end filling material
using digital radiography

Baghdad

6345

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
-4 

عضو جمعيةحشوات الجذور البريطانية.

-6 

عصو نقابة اطباء االسنان العراقية.

-0 

عضو جمعية حشوات الجذور االسنان العراقية.

-1 

عضو جمعية حشوات الجذور االوربية

 -5 عضو جمعية بحوث الفم العالمية
 -6 عضو جمعية مواد االسنان البريطانية
 -1 عضو جمعية حشوات الجذور االمريكية
عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.

ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

السنة

الجهة المانحة

4
6

شكر وتقدير عدد 0التقدير

شكر وتقدير لنشر بحوث علمية في
مجالت عالمية

جامعة بغداد

0

شكر وتقدير للمساهمة في رفع
الترتيب االكاديمي لجامعة بغداد

وزير التعليم العالي

2212

1

شكر وتقدير للمشاركة في المتمرات
العالمية
شكر وتقدير اللقاء محاضرة في مؤتمر
حشوات الجذور العراقية

وزير التعليم العالي

2212

نقابة اطباء االسنان

2212

6
1

شكر وتقدير اللقاء محاضرة في دبي

نقابة اطباء االسنان

2216

شكروتقدير لنشر البحوث العالمية

رئيس جامعة بغداد

2216

5

كلية طب االسنان/بغداد

6338-6335
2212

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
4

ثاني عشر :اللغــات.

سنة النشر

االنكليزية



العربية



CD  يتم تسليم نسخة على: ملحوظة
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