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المعلومات العامة
أألسم الرباعي واللقب  :عماد أحمد سلمان علي العلي
EMAD AHMED SALMAN ALI ALALI
تاريخ الوالدة 2558/22/27 :
محل الوالدة  :بغداد
القومية  :عربي
الديانة  :مسلم
الجنسية  :عراقي
فصىلة الدم A+ :
العنوان  :بغداد المنصور محلة  / 605زقاق / 35دار25أ
عنوان العمل  :كلية طب األسنان جامعة بغداد  /فرع جراحة الفم و الوجه و الفكين
رقم الهاتف 07506507425 :
البريد األلكتروني esalman58@gmail.com :
العنوان الوظيفي  :مدرس
الدرجة  :األولى
المرحلة  :الحادية عشر
تاريخ االستحقاق 2025/22/2 :
رقم و تاريخ أخر عالوة سنوية  :و 5408/في 2025/22/30
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معلومات وثائق الهوية
هوية األحوال المدنية






رقم الهوية 00082344:
السجل 652:ب
الصحيفة 238282 :
تاريخ األصدار 2008/5/24 :
جهة األصدار  :دائرة األحوال المدنية  /الكرخ

شهادة الجنسية العراقية





رقم الشهادة 257450 :
رقم المحفضة  :ج75/54385/
تاريخ األصدار 2575/7/3 :
جهة األصدار  :مديرية الجنسية

جواز السفر





رقم الجواز G/075026 :
تاريخ األصدار 27/1/2007 :
تاريخ النفاذ 2025/2/26 :
جهة األصدار  :دائرة الجوازات  /الكرخ

بطاقة التموين





رقم البطاقة 5062 :
رقم و اسم مركز التموين  002 :المنصور
تاريخ األصدار 2023/5/2 :
جهة األصدار  :وزارة التجارة

بطاققة السكن
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التسلسل 7677252 :
رقم االستمارة 25586 :
تاريخ تنظيم االستمارة 2023/6/2 :
جهة االصدار  :مديرية مكتب المعلومات المركزي

معلومات الشهادات
 -2بكالوريوس في طب و جراحة الفم و األسنان
 الجهة المانحة  :كلية طب األسنان  /جامعة بغداد
 التاريخ 2582/6/30 :
 التقدير  :جيد
 المعدل 72.36 :
 التسلسل  6 :من أصل  226خريج
 -2ماجستير في جراحة الفم و الوجه و الفكين
 الجهة المانحة  :كلية طب األسنان  /جامعة بغداد
 التاريخ 2557/2/8 :
 التقدير  :جيد جدآ
 المعدل 83.24 :
 رقم و تاريخ األمر الجامعي  223 :في 2557/2/8
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معلومات التعيين و التدرج الوظيفي
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محل التعيين  :جامعة بغداد  /كلية طب األسنان  /فرع جراحة الفم و الوجه و الفكين
رقم و تاريخ األمر الوزاري 2 :س 6245/في 2582/8/24
رقم و تاريخ األمر الجامعي  28453 :في 2582/5/3
تاريخ المباشرة 2582/5/5 :
رقم و تاريخ األمر األداري 2582/5/20 :
العنوان الوظيفي عند التعيين  :طبيب أسنان
الشهادة عند التعيين  :بكالوريوس
تاريخ الحصول على شهادة الماجستير 2557/2/8 :
رقم و تاريخ األمر الجامعي  223 :في2557/2/8
تاريخ الترقية الى درجة مدرس مساعد 2557/ 4/20 :
رقم و تاريخ األمر الوزاري  2587 :في 2557/4/20
محل العمل بعد الترقية  :فرع جراحة الفم و الوجه و الفكين  /كلية طب األسنان /
جامعة بغداد
تاريخ الترقية الى درجة مدرس 2022/3/22 :
رقم و تاريخ األمر الجامعي للترقية  8707 :في 2022/3/22
رقم و تاريخ األمر االداري للترقية  56 :في 2022/4/7
الدرجة العلمية الحالية  :مدرس
محل العمل الحالي  :فرع جراحة الفم و الوجه و الفكين  /كلية طب األسنان  /جامعة
بغداد

مهام التدريس
 -2المهام النظرية
المحاضرات
 القاء محاضرات في مادة جراحة الفم لطلبة المرحلة الرابعة 0
 القاء محاضرات في مادة الطب العام لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي
الحالي  2027-2026و السابق0
 القاء محاضرات في مادة  INFECTION CONTROLلطلبة
المرحلة الثالثة للعام الدراسي 0 2025-2024
اآلشراف على مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الخامسة0
 عدد المشاريع المنجزة 0 4
 االشراف على اعداد و مناقشة السيمنارات في مادة جراحة الفم لطلبة
المرحلتين الرابعة و الخامسة 0
اجراء االمتحانات النظرية لطلبة المرحلتين الرابعة و الخامسة 0
المشاركة في دورات التعليم المستمر والقاء محاضرات في مادة جراحة الفم 0
 -2المهام العملية
 االشراف على تدريب طلبة المرحلتين الرابعة و الخامسة في عيادات القلع
و الجراحة 0
 االشراف على تدريب طلبة الدراسات العليا في عيادات الجراحة 0
 المشاركة في اجراء االمتحانات العملية لطلبة المرحلتين الرابعة والخامسة
 تشخيص الحاالت المرضية واجراء عمليات جراحية للمرضى تحت
التخدير الموضعي 0
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البحوث المنجزة و المنشورة
1-Mandibular growth and histologic changes in condylar cartlidge of
guinea pigs treated with 1-alphahydroxycholecalciferol .
2-The effect of locally applied ciprofloxacin on the incidence rate of
dry socket .
3-Anew two dimensional facial contour tracing method .
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الشهادات التقديرية و كتب الشكر
-2شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس للدراسات العلياالمنعقد بتاريخ
2556/22/23
-2شهادة تقديرية للمشاركة في دورة جراحة الفم و الوجه و الفكين بتاريخ 2004/7/27
-3كتاب شكر للمشاركة في دورة تعليم مستمر برقم  2730في 2004/8/28
 -4كتاب شكر للمشاركة في لجنة جرد مجانيت التعليم برقمد 2236/72/بتاريخ 2024/223
المشاركات في النشاطات العلمية
-2دورة  Head and Neck Oncologyبتاريخ 2020/7/20
-2دورة في مركز الحاسوب جامعة بغداد بتاريخ 2020/20/28-24
-3المشاركة في المؤتمر الوطني لكليات طب األسنان العراقية بتاريخ 2022/4/26-24
-4دورة تعليم مستمر في فرع الجراحة بتاريخ 2023/4/7
-5دورة تعليم مستمر في فرع الجراحة بتاريخ 2024/22/27
 -6دورة تعليم مستمر في فرع الجراحة بتاريخ 2025/22/20
-7دورة زراعة األسنان بتاريخ 2026/3/27-23
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