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ألمؤهالت:
 -1بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان بتسلسل الثالث على  232طالب
 -2ماجستير في تقويم االسنان من جامعة بغداد في 1119
 -3عضو هيئة تدريسية في فرع تقويم االسنان /كلية طب االسنان /جامعة بغداد منذ 1119
 -7اللقب العلمي  :أ -مدرس مساعد2555-1119 :
2553-2555 :
ب -مدرس
ج -استاذ مساعد 2517 -2553 :
2517 :
د-استاذ
الخدمة الجامعية :أول تعيين في  :1112-8-23معيد في كلية طب االسنان/بغداد
سنوات الخدمة الجامعية  :ثالثة و عشرون سنة ونصف
الواجبات الحالية في كلية طب االسنان  /جامعة بغداد:
 -1التدريس النظري والعملي والسريري على طلبة الدراسات العليا /ماجستير تقوبم االسننان اضنافة
الى االشراف على البحوث المقدمة لنيل درجة الماجستير في تقويم االسنان.
 -2مقوم علمي ولغوي لبحوث الماجستير في تقويم االسنان .
 -3تننندريس منننادة تقنننويم االسننننان للمنننرحلتين الرابعنننة والخامسنننة ويشنننمل ذللننن النظنننري والعملننني
والسريري منذ .1119
 -7تقييم البحوث المقدمة منن قبنل زمالئننا االسناتذة فني كنل منن جاامعتي بغاداد والموصال باالضاافة
لهيئة التعليم المهني.
 -5مناقشة مشاريع البحوث النهائية المقدمة من قبل طلبة الصف الخامس في مادة تقويم االسنان .
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 -9عالج مرضى تقويم االسننان فني عينادات الكلينة باالشنراف علنى طلبنة المرحلنة الخامسنة وطلبنة
الماجستير منذ .1119
 -5االهتمننام بحنناالت االستشننارة الطبيننة لمرضننى تقننويم االسنننان الننذين يننتم عالجهننم خننارج مستشننفى
الكلية.
الواجبات السابقة:
 -1معيننند فننني فنننرع تقنننويم وطنننب االسننننان الوقنننائي للفتنننرة منننن1117 -1112فننني كلينننة طنننب
االسنان/جامعة بغداد.
 -2تدريس مادة تقويم االسنان للمرحلتين الرابعة والخامسة ويشمل ذل العملي والنظري والسنريري
في الجامعات التالية
أ -كلية طب االسنان  /جامعة بغداد منذ 1119
ب -تنسيب الى كلية طب االسنان /جامعة االنبار 1118
ت -تنسيب الى كلية طب االسنان /جامعة ذمار و صنعاء في دولة اليمن عام 2555
ث -تنسيب الى كلية طب االسنان /جامعة السليمانية 2555-2555
 -3تنندريس مننادة تقننويم االسنننان العملنني والنظننري لطلبننة الماجسننتير فنني جااامعتي بغااداد والسااليمانية
باالضافة الى االشراف السريري على عنالج مرضنى تقنويم االسننان فني عينادات تقنويم االسننان
في الجامعات المذكورة.
 -7االشراف على بحوث الماجستير في جامعتي بغداد والسليمانية .
 -5عضو لجنة مناقشة بحوث الماجستير في جامعتي بغداد والسليمانية
 -9تقييم البحوث المقدمة منن قبنل زمالئننا االسناتذة فني كنل منن جاامعتي بغاداد والموصال باالضاافة
لهيئة التعليم المهني(.ما ال يقل عن ثالثون بحثا)
االنتساب الى جمعيات تقويم االسنان:
 -1عضو في جمعية تقويم االسنان العراقية
 -2عضو في جمعية تقويم االسنان العربية ومقرها االردن
 -3عضو في جمعية تقويم االسنان العالمية ومقرها الواليات المتحدة االميركية
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عدد طلبة الماجستير الذين اشرفت عليهم :احد عشر طالب
هينننثم عبننند  ،)2555شننناهوزياد وجنننوان رشنننيد  ، )2555سنننجا حيننندر ، )2551محمننند
خضننننر  ،)2515سننننالم رعنننند  ،)2511نننننوار احمنننند وحسننننن جميننننل  ،)2512مننننروة بالسننننم
،)2513غينننننث مهننننندي وسنننننيف موفنننننق )2517و حنننننوراء علننننني 2515و حسننننننين هنننننادي
)2519وطالبة دبلوم واحدة
عدد بحوث الماجستير الذين ناقشتهم  :اكثر من احد عشر طالب
رحننناب عنننادل  ،)2555اراس محمننند  ،)2559تنننارا علننني ، )2555مالننن حسنننن ،)2551
حيننندر جاسنننم العطنننار ،)2515عمنننار عبننناس  ،)2511لينننث حمنننود  ،)2512اينننناس اينننراهيم
 ،)2513لينا هاشم ،)2517رواء سعدون ،)2515عذراء هاشم 25191
عدد بحوث الماجستير التي تم تقويمها علميا ولغويا :اكثر من ستة بحوث
حنننننراء صنننننبا ،)2515صنننننهيب محمننننند ،)2511حيننننندر عبننننند المننننننعم ،)2511سنننننها عبننننند
االمير ،)2513االء فالح ،)2517ايالف .)2515

عدد البحوث المنشورة سابقا الغراض الترقيات السابقة :خمسة بحوث
1-Mesio-Distal Crown Diameter of Young Adult Yemenis.
)(Journal of the College of Dentistry 2001

2-Buccally Malposed Canines in Yemen .
)(Journal of the College of Dentistry Vol. 15, 2003
3- Lower Lip Thickness Correlations for FemaleS at 9-14 Years of Age.
)(Iraqi J. of Oral and Dental Sc. Vol 3. No. l ,2004
مشترك مع ا.د.فخري الفتالوي وا.م.د.محمد رافد الخناق
4- Facial Anthropometry of Class II Division 1 Iraqi Sample: (Journal of the College of
Dentistry______ Vol. 13, 2002).
5- The Prevalence of Crossbite of Young Adult Yemenis: (Journal of the College of
)Dentistry______ Vol. 15, 2003

عدد البحوث المقدمة للترقية الحالية :ثمانية بحوث
1-The real site of anterior TSD in Iraqi orthodontic sample: J Bagh College Dentistry
Vol. 23(4), 2011
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2- Prediction of mesio-distal width of maxillary canines depending on mesio-distal
width of mandibular canines by using regression equation.
J Bagh College Dentistry Vol. 23(2), 2011

3- Prevalence of Retained Deciduous Teeth In Young Adult Kurdish Students Aged
18-22 Years In Sulaimani Governorate. (A Cross sectional study): Iraqi Orthod J 6(1)
2010

زوان جمال رشيد.مشترك مع د

4- Buccally Mal-posed Mandibular Canine in Iraqi Kurdish population:Iraqi Orthod J 6(1) 2011
5- The prediction of the relation between Anterior Facial Skeleton and Sella
Turcica In Iraqi Sample. J Bagh College Dentistry , vol. 24 (1) 2012
محمد خضر العاني.مشترك مع د
6- Correlation Between maxillary lateral Incisor and Mandibular lateral Incisor in
Iraqi Sample.
( Iraqi Orthod J,) 2012

7- Photogrammetric analysis of facial soft tissue profile of Iraqi adults sample
with Class II div.1 and Class III malocclusion: (A comparative study). . J Bagh College
Dentistry , vol. 25 (4) 2013

8- Orthodontic Treatment Needs among Thirteen Year Old Kurdish Students in
Hawler Governorate (A Cross-sectional Epidemiological Study). ( Iraqi Orthod J,) 2013

 خارج متطلبات الترقية الحالية2517 عدد البحوث المنشورة والمقبولة للنشر في
1-Mesio-distal Crown Dimension of Permanent Dentition in Normal, Crowding,
and Spacing of Young Adult Sample Aged 18-25 Years.( J Bagh College Dentistry 2014)
2- Evaluation of the relationship between curve of Spee and dentofacial
morphology in different skeletal patterns. ( J Bagh College Dentistry 2014).
3- The influence of caries infiltrant combined with conventional adhesives on
sealing sound enamel. .( Accepted to publish in J Bagh College Dentistry 2014).
4- COMPARISON OF SHEAR BOND STRENGTH OF THREE DIFFRENT BRACKETS TYPES BONDED
ON ZIRCONIUM SURFACES (IN VITRO STUDY)(Accepted to publish in J Bagh college of Dentistry)
5- Assessment of enamel surface and bond failure after debonding of different types of
esthetic brackets (An In vitro Study). (Accepted to publish in J Bagh college of Dentistry 2015)
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اللجان :
 -1عضو لجنة امتحانية في كلية طب االسنان /جامعة بغداد في عام 2551
 -2رئننيس لجنننة المتابعننة والتنسننيق فنني كليننة طننب االسنننان /جامعننة بغننداد فنني  2555-2557وعلننى
اثرها تم تهديدي بالقتل واضطررت الى طلب التنسيب الى جامعة السليمانية.
 -3عضو لجنة االمتحانات العملية في قسم تقويم االسنان المسؤولة عن امتحانات المنرحلتين الرابعنة
والخامسة ولعدة سنوات.
 -7عضو لجنة معادلة الشهادات في عام  2511في كلية طب االسنان.
 -5رئيس لجنة احتساب السعي السنوي لطلبة الدراسات العليا في قسم تقويم االسنان لعام .2511
 -9رئيس لجنة احتساب السنعي السننوي للمنرحلتين الرابعنة والخامسنة فني منادة تقنويم االسننان لعندة
سنوات.
 -5رئيس لجنة متابعة البحوث العلمية المقدمة الغراض الترقية العلمية فني قسنم تقنويم االسننان لعنام
. 2512
 -8رئيس لجنة تحديد متطلبات السعي السنوي للمرحلة الخامسة في قسم تقويم االسنان عام .2512
 -1رئيس ما اليقل عن ثمان لجان تحقيقية في كلية طب االسنان /جامعة بغداد
المؤتمرات والندوات العلمية:
 -1ندوات ومؤتمرات الجودة العلمية داخل وخارج الكلية ما اليقل عن )15
 -2حضورمؤتمر طب االسنان العالمي في دبي  . 2007في(AEDC
 -3حضور دورة زراعة االسنان في دبي للعام 2555
 -7محاضر في ندوة تقويم االسنان المقامة في كلية طب االسنان في .2555
 -5حضور دورة زراعة االسنان العملية والنظرية في تركيا للعام .2515
 -9حضور الندوة العلمية لجهاز الليزر الحديث المستخدم في طب االسنان في بغداد .2512
 -5حضور ماال يقل عن  15ندوة للتعليم المستمر في مختلف فروع تقويم االسنان.
 -8مسؤول قاعة علمية في مؤتمر كلية طب االسنان في بغداد للعام .2512
 -1حضور اربعة مؤتمرات وطنية لكلية الطب والصيدلة في بغداد لالعوام .2517-12-2
 -15حضور ندوة مجموعة تقويم االسنان في 2513المقامة في كلية طب االسنان/جامعة بغداد
 -11حضور ندوة الملحقية الثقافية العراقية في لندن المقامة في جامعة بغداد في . 2511
 -12حضور الملتقى العالمي للجامعات االميركية والبريطانية في فندق الرشيد في .2512
 -13حضور الملتقى العالمي للجامعات االجنبية في اربيل في 2513
 -17حضوردورة زراعة االسنان في كلية طب االسنان /جامعة اليرمو 2512
 -15محاضرفي ندوة تقويم االسنان في كلية طب االسنان  2517و2515
 -19محاضر في مؤتمر مجموعة تقويم االسنان في كلية طب االسنان 2517
 -15محاضر في مؤتمر مجموعة تقويم االسنان في نقابة طب االسنان 2519
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 18حضور ما اليقل عن  3دورات في االنترنيت و طرق منع االستالل في 2517و 2515
 -11حضور اكثر من 9مؤتمرات دولية في العراق في مواضيع طب االسنان والطب والصيدلة
في االعوام 2515 -2513
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