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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

  طب االسنان بغداد استاذ مساعد

   بغداد 
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   \ أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2004-1998 وزارة التعليم العالي معيد\طبيب اسنان 1



 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفي . جثانياً : التدر 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2018-2004 بغداد كلية طب األسنان 1

2 \   

3 \   

4 \   

5 \   

6 \   

7 \   

8 \   

 

 

 

 

 

 2011-2004 وزارة التعليم العالي مدرس مساعد\طبيب اسنان 3

 2014-2011 وزارة التعليم لعالي مدرس\طبيب اسنان 4

 2018-2014 وزارة التعليم لعالي استاذ مساعد\طبيب اسنان  5

6 \   

    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2004 تقويم االسنان تقويم االسنانقسم  1

 2017 مصطلحات طبية العلوم االساسية 2

3    

 

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

االرتباط بين نوع الوجه بين البالغين  1

العراقيين باستخدام جهاز التصوير 

 لمقطعي ذو الشعاع المخرطوي ا

 1/11/2016ماجستير  التشخيص الفمي

تأثير عامل الفلوريد على انحراف الحمل  2

 عن اسالك الذهب ) دراسة مختبرية(
 1/11/2017ماجستير      تقويم االسنان

 1/11/2018ماجستير  تقويم االسنان قيد االنجاز 3

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات وؤتمرات لماسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
 حلقة دراسية

2017 
 كلية طب االسنان / جامعة بغداد

الحضور في حلقة 

دراسية في فرع تقويم 

االسنان بتاريخ 

1/11/2017 

2 
 حلقة نقاشية 

2017 
 غدادكلية الطب / جامعة ب

مشاركة في حلقة نقاشية 

في وحدة بحوث 

االمراض االنتقاليه 

السريرية بتاريخ 

27/3/2017 
3 

 حلقة دراسية
2017 

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد

الحضور في حلقة 

دراسية في فرع االطفال 

 23/10/2017بتاريخ 

الحضور في حلقة  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 حلقة دراسية 4

راسية في فرع تقويم د

االسنان بتاريخ 

27/9/2017 

الحضور في حلقة  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 حلقة دراسية 5

دراسية في فرع تقويم 

االسنان بتاريخ 

8/10/2017 

الحضور في حلقة  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 حلقة دراسية 6

دراسية في فرع تقويم 

االسنان بتاريخ 

25/10/2017 

محاضر في حلقة دراسية  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2018 حلقة دراسية 7

في فرع تقويم االسنان 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2014 دورة تعليم مستمر 8 28/3/2018بتاريخ 

المستمر في فرع امراض 

ماحول االسنان بتاريخ 

10/3/2014 

9 
8 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2014 تعليم مستمردورة 

المستمر في فرع تقويم 

االسنان بتاريخ 

18/11/2014 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2015 دورة تعليم مستمر 10

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

14/4/2015 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016 ستمردورة تعليم م 11

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

18/10/2016 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016 دورة تعليم مستمر 12

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

1/12/2016 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016 دورة تعليم مستمر 13

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

20/12/2016 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016 دورة تعليم مستمر 14

المستمر في فرع طب 

اسنان االطفال والوقائي  

 27/12/2016بتاريخ 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 مستمر دورة تعليم 15

المستمر في فرع جراحة 

الوجه والفكين بتاريخ 

23/2/2017 

مشاركة في دورة تعليم  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 دورة تعليم مستمر 16

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

7/3/2017 

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 تمردورة تعليم مس 17
مشاركة في دورة تعليم 

المستمر في فرع امراض 

ماحول االسنان بتاريخ 

14/3/2017 
 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 دورة تعليم مستمر 18

مشاركة في دورة تعليم 

المستمر في فرع 

التشخيص الفمي بتاريخ 

26/3/2017 
 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 دورة تعليم مستمر 19

مشاركة في دورة تعليم 

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

11/4/2017 
 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2018 دورة تعليم مستمر 20

مشاركة في دورة تعليم 

المستمر في فرع تقويم 

االسنان بتاريخ 

12/10/2018 
 ية طب االسنان / جامعة بغدادكل 2018 دورة تعليم مستمر 21

مشاركة في دورة تعليم 

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

8/10/2018 
 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2018 دورة تعليم مستمر 22

مشاركة في دورة تعليم 

المستمر في فرع العلوم 

االساسية بتاريخ 

19/11/2018 
 االسنان / جامعة بغداد كلية طب 2019 دورة تعليم مستمر 23

محاضر في دورة تعليم 

المستمر في فرع تقويم 

االسنان بتاريخ 

2/1/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016 دورة تدريبية  24
مشاركة في دورة )مدقق 

جودة داخلي ( بتاريخ 

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2017 دورة تدريبية  25 15-16/3/2016
دورة تدريبية الحضور ب

في فرع امراض ماحول 

االسنان بتاريخ 

27/11/2017 
 الجامعة المستنصرية 2014 مؤتمر  26

الحضور في مؤتمر 

الجامعة المستنصرية 

 وزارة الصحة 2014 مؤتمر  27 28/3/2014-27بتاريخ 
الحضور في مؤتمر 

مدينة الطب بتاريخ 

 لعراقنقابة اطباء اسنان ا 2015 مؤتمر  28 17/12/2014
حضور المؤتمر العالمي 

الثاني لنقابة اطباء اسنان 

العراق بتاريخ 

3/4/2015 
 الجامعة التقنية الوسطى 2015 مؤتمر  29

الحضور في مؤتمر 

العالمي الثاني للجامعة 

التقنيه الوسطى  بتاريخ 

24-26/5/2015 
 كلية الطب / جامعة بغداد 2016 مؤتمر  30

الحضور المؤتمر العلمي 

مس عشر لكلية الخا

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016 مؤتمر  31 30/2016-29الطب 
الحضور بمؤتمر 

الدراسات العليا الحادي 

 وزارة الصحة  2016 مؤتمر  32 8/12/2016-7عشر 
الحضور بمؤتمر مدينة 

-21الطب بتاريخ 

 كلية االسراء الجامعة 2017 مؤتمر 33 22/12/2016
 الحضور بمؤتمر قسم

-27طب االسنان 

 نقابة االطباء 2018 مؤتمر 34 28/3/2017
المشاركة ببوستر في 

المؤتمر العالمي للدكتور 

-7رافع الجبوري 

8/9/2018  
 كلية الطب/ جامعة بغداد 2018 مؤتمر 35

محاضر بالمؤتمر التاسع 

عشر لكلية طب االسنان 

 كلية الطب/ جامعة بغداد 2018 مؤتمر 36 19-20/4/2018
حضور بالمؤتمر ال

العالمي السابع عشر 

-28لكلية الطب 

29/11/2018 
 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2018 مؤتمر 37

الحضور بالمؤتمر الثالث 

-5عشر للدراسات العليا  

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2018 مؤتمر 38 6/12/2018
محاضر  بالمؤتمر الثالث 

-5للدراسات العليا  عشر 

 وزارة الصحة 2018 مؤتمر 39 6/12/2018
الحضور في مؤتمر 

-12مدينة الطب بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2014 ندوة 40 13/12/2018
الحضور في ندوة التقييم 

الذاتي بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2014 ندوة 41 11/4/2014
الحضور في ندوة حفظ 

الغذاء بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2015 ندوة 42 13/4/2014
الحضور في الندوة 

االولى لفرع صناعة 

االسنان بتاريخ 

7/4/2015 
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2015 ندوة 43

الحضور في ندوة 

البرنامج الحوكمي بتاريخ 

 غدادكلية طب االسنان/ جامعة ب 2015 ندوة 44 25/5/2015
الحضور في ندوة الجودة 

واالعتمادية بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2015 ندوة 45 3/5/2015
الحضور بندوة االرهاب 

الفكري بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2015 ندوة 46 15/9/2015
الحضور بندوة االرشاد 

التربوي بتاريخ 

 السنان/ جامعة بغدادكلية طب ا 2015 ندوة 47 13/10/2015
الحضور بندوة استمارة 

تقييم االداء االلكتروني 

 11/11/2015بتاريخ 



 

 

 

 

 

 

 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2016 ندوة 48
الحضور بندوة االدمان 

االلكتروني بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2016 ندوة 49 22/2/2016
الحضور بندوة رئاسة 

 مجلس الوزراء بتاريخ

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2016 ندوة 50 22/3/2016
الحضور بندوة ادارة 

المياه بتاريخ 

مركز الدنا العلمي للبحث والتدريب /  2016 ندوة 51 28/3/2016

 جامعة النهرين

الحضور بندوة الجرائم 

البيئية بتاريخ 

 نقابة اطباء اسنان العراق 2017 ندوة 52 2/12/2016
التطبيقات  محاضر بندوة

للتقنيات الجديدة في طب 

االسنان بتاريخ 

13/1/2017 
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 53

الحضور بندوة 

االعتمادية خطوات باتجاه 

الجودة بتاريخ 

18/1/2017 
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 54

الحضور بندوة علمية في 

فرع االطفال بتاريخ 

 كلية هندسة خوارزمي / جامعة بغداد 2017 ندوة 55 26/2/2017
الحضور بندوة الثروات 

المائية العراقية من سد 

الموصل وحتى خور 

عبدهللا بتاريخ 

28/2/2017 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 56
الحضور بندوة التطرف 

 14/3/2017بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 57
الحضور بندوة سالمة 

-7اللغة العربية بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 58 9/5/2017
الحضور بندوة االرشاد 

التربوي بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 59 24/5/2017
الحضور بندوة فرع 

امراض ماحول االسنان 

 نان/ جامعة بغدادكلية طب االس 2017 ندوة 60 25/9/2017
الحضور بندوة االعتداء 

على الكوادر الطبية 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 61 17/10/2017بتاريخ 
الحضور بندوة علمية في 

فرع امراض ماحول 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2017 ندوة 62 13/11/2017االسنان 
الحضور بندوة االرشاد 

التربوي بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2018 ندوة 63 28/11/2017
الحضور بندوة علميه في 

فرع امراض ماحول 

االسنان بتاريخ 

22/2/2018 
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2018 ندوة 64

الحضور بندوة ضمان 

الجودة بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2018 ندوة 65 8/5/2018
االرشاد الحضور بندوة 

التربوي بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2018 ندوة 66 4/11/2018
الحضور بندوة االرشاد 

التربوي بتاريخ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2018 ندوة 67 19/12/2018
الحضور بندوة الملتقى 

الرابع لفرع طب االطفال 

 ان/ جامعة بغدادكلية طب االسن 2018 ندوة 68 11/5/2018والوقائي 
الحضور بندوة االرشاد 

التربوي عن مرض 

الجمعية العلمية لصيانة المصادر  2017 ندوة 69 االيدز

 الوراثية والبيئية العراقية

الحضور بندوة التغيرات 

البيئية والمناخية في 

العراق والعالم بتاريخ 

31/10/2017 
     

     

  



 

 

 

 

 

 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية اخل الكليةد

 لجنة احتفال يوم جامعة بغداد

 

 لجنة منظمة الصحة العالمية

 

 لجنة مؤتمر الدراسات العليا

 

 لجنة ترديد القسم الطبي 

 

 لجنة الندوة العلمية

 

 لجنة تدقيق المعلومات

 

 لجنة احتساب سعيات الطالب

 

 لجنة مؤتمر الدراسات العليا الثاني عشر

 

 مؤتمر العلمي التاسع عشرلجنة ال

 

 لجنة االمتحان العملي

 

 لجنة االمتحان العملي

 

 لجنة امتحان شهادات المعادلة

 



 

 

 

 

 

 

 

 لجنة مناقشة بحوث

 

 لجنة فتح االسئلة

 

 لجنة التعليم المستمر

 

 لجنة مؤتمر الدراسات العليا الثالث عشر 

 

 لجنة المعرض الوطني

 

 ( 3مناقشة طالب ماجستير عدد )

 

 (5تعضيد بحوث علمية عدد )

 

 (2مناقشة بحوث المرحلة الخامسه عدد )

 

 (2تقويم اطاريح علمية عدد )

 

 اشراف على عيادات الدراسات االوليه والعليا
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 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
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dimensions and dental arches widths in a 
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J Bagh Gollege 

Dentistry 

Vol. 25(3)September 

2013 
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2 
The role of maxillary canines in forensic 
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3 
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4 
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 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 
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 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2018-2017 2السيد وزير التعليم العالي عدد  كتاب شكر  1

 2015 2رئيس الجامعة عدد  كتاب شكر وتقدير 2

 2018-2014 12 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير  3

 2017 1عدد  نقيب االطباء كتاب شكر  4

 2018-2013 3شهادات تقديرية  كتاب شكر  5

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

             انكليزي ✓

             غربي ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


