
 بسم اللة الرحمن الرحيم                                                   

 
          

 

 

 العبداللةزواري االسم: عادل فرحان ابراهيم  •

 الجنسية: عراقي •

 1960المواليد: بغداد    •

 الحالة االجتماعية: متزوج وله ثالث ابناء •

 1991د  جامعة بغدا –المؤهل العلمي: ماجستير معالجة اسنان  •

       1983بغداد   جامعة –بكالوريس طب وجراحة الفم واالسنان                            

 2005اللقب العلمي: استاذ   •

 10/12/1983تاريخ اول تعين :  •
 

 الخبرة العلمية:
o  1983جامعة الموصل  –كلية طب االسنان  –معيد في فرع معالجة االسنان. 

o 1984جامعةبغداد  –كلية طب االسنان  –ن االسنا صناعة  معيد في فرع. 

o  1985/1988جامعةبغداد  –كلية طب االسنان  –معيد في فرع معالجة االسنان. 

o  جامعة بغداد للعام  –كلية طب االسنان  –طالب دراسات عليا في فرع معالجة االسنان 

 .1988/1990الدراسي     

o  جامعة بغداد  –نان كلية طب االس –مدرس مساعد في فرع معالجة االسنان 

     1991/1994. 

o  1994/1998جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –مدرس في فرع معالجة االسنان. 

o  جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –استاذ مساعد في فرع معالجة االسنان 

     1998/2005. 

o  في  ة ذمارجامع –قام بتدريس مادة التيجان والجسور الثابتة لطلبة كلية طب االسنان 

 حيث   1999/2001الجمهورية العربية اليمنية للفصل الدراسي االول للعام الدراسي      

 20/9/1999في  1982اوفد اليها كاستاذ زائر بموجب االمر االداري       

o  للفترة جامعة الخرطوم في دولة السودان  –انتدب للعمل لدى كلية طب االسنان 

 حيث قام 3/6/2001في 422المر الجامعي   بموجب ا     2001/2003    

 .باالشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا    

o خدماته الى جامعة  عاد الى كلية طب االسنان /جامعة بغداد بعد انتهاء فترة اعارة 

 . 2003الخرطوم عام      

o جامعة بغداد –كلية طب االسنان  –مقرر ومساعد رئيس فرع معالجة االسنان  

     2004/2007. 

 السيرة الذاتية          



 

 

 

 

o  2005جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –استاذ في فرع معالجة االسنان. 

o 2007/2010جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –رئيس فرع معالجة االسنان.  

o ) قام باالشراف على العديد من طلبة الدراسات العليا ) دبلوم عالي وماجستير. 

o 2011 جامعة بغداد –ب االسنان كلية ط –رئيس فرع معالجة االسنان. 

o 2011/2013جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –رئيس فرع معالجة االسنان. 

o 2016جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –حاليا   رئيس فرع معالجة االسنان. 

o  طلبة الدراسات االوليةبتدريس  عضو الهيئة التدريسية في فرع المعالجة حاليا ويقوم 

 لبةطوالعملي على والسريري تيجان والجسور اضافة الى االشراف النظري مادة ال     

 في الفرع. االعلياالولية و الدراسات     

o  لديه العديد من كتب الشكر والتقدير الموجهة اليه من عمادة الكلية وجامعة بغداد 

 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .    

o دورات الندوات والمؤتمرات العلمية ويد من في العد ومنظم شارك كمحاضر ومشارك

 .يم المستمر التعل

o ان مناقشة طلبة الدراسات العليا شارك في العديد من لج. 

o ية ورئاسة الجامعةلعمل كعضو او رئيس للعديد من اللجان المشكلة من قبل عمادة الك. 

o دخل في عضوية العديد من لجان المناقشة لطلبة الدراسات العليا. 

o في مجلتي كلية طب االسنان ونقابة  بحثا منشورا اربعة وعشرونيقارب من لديه ما

 اطباء 

 .االسنان     

o لدبه العديد من البحوث في طور التحضير. 

o الخاصة بطب االسنان العلمية و اك بالعديد من المؤتمراتترقام باالش. 

o نان ونقابة ئة التحضيرية للعديد من الموتمرات التي اقامتها كلية طب االسيعضو اله 

 .اطباء االسنان     

o 2008منذ عام  عضو لجنة تحرير مجلة كلية طب االسنان /جامعة بغداد. 

o  2011/2012عضو لجنة منح لقب االختاص في وزارة الصحة 

o .عضو صندوق التعليم العالي الخاص بالكلية لفترتين 

o من قبل وزارة  مشارك بدورة التأهيل التربوي الخاصة باعضاء هيئة التدريس والمقامة

 . التعليم العالي والبحث العلمي

o  1983عضو نقابة اطباء االسنان منذ العام. 

o .عضو جمعية حشوات الجذور العراقية 

 

 

 

 

 



 

o  : المنجزات 

 كمقرر و ادناه بعض المنجزات التي قمت بها في الفرع كعضو هيئة تدريسيه او

 2011و 2007كرئيس فرع خالل فترتي التكليف 
 ج طلبة الدراسات االولية في موضوع االختصاص.تطوير مناه ➢

 تطوير مناهج طلبة الدراسات العليا الخاصة بالفرع. ➢

 اعادة فتح دراسة الدكتوراه في الفرع الاختصاص معالجة االسنان ➢

 تطوير مناهج العمل المختبري والسريري الخاص بطلبة الدراسات االولية والعليا ➢

 االجهزهن ناحية المباني والمسشتلزمات واعادة تاهيل العيادات والمختبرات م ➢

االشراف او المشاركة في العديد من دورات التعليم المستمر في الكلية بواقع اليقل عن ثالث دورات  ➢

 في العام الدراسي

االشراف او المشاركة او اقامق العديد من ورش العمل الخاصة بموضوع اختصاص الفرع داخل  ➢

 الكلية وخارج الكلية 

 قيمت من قبل كلية طب االسنان او نقابة اطباء االسنانالموتمرات التي افي العديد من  المشاركة ➢

 كعضو لجنة تحضرية او باحث او مشارك.

 االشراف على مااليقل عن اربعة عشر رسالة ماجستير ➢

 طلبة للحصول على الدبلوم المهني في اختصاص معالجة االسنان. عدد ستةاالشراف على  ➢

 يد من لجان مناقشة الماجستير كعضو او رئيس لجنة.المشاركة في العد ➢

لكليات طب االسنان داخل  الترقيات العلمية مية المرفوعة من قبل لجانتقويم العديد من البحوث العل ➢

 القطر

 تقويم العديد من البحوث العلمية المرفوعة من قبل اللجان العلمية المشرفة على  مجالت طب االسنان. ➢

 المشاركة في امتحانات المعادلة لشهادة طب االسنان كمشرف او ممتحن. ➢

 مشاركة الطلبة النشاطات العلمية  واالجتماعية المقره من قبل عمادة الكلية. ➢

 نشر مااليقل عن اربعة وعشرون بحثا علميا في مجالت محكمه منها ثالث بحوث في مجالت دوليه. ➢

ذور ماعية التي تقيمها نقابة اطباء االسنان وجمعية حشوات الجالمشاركة في النشاطات العلمية واالجت ➢

 .العراقيه
 

 

     

 

• Postgraduate supervision 

     6 diploma students 

     14 master students 

 

 

 



 

• Publish articles 

1. “Effect of varnish on the retention of complete cast 

crown.” Iraqi dental journal vol.18, 1996. 

2. "Effect of die spacer on cement film thickness." Iraqi 

dental journal vol.20, 1998. 

3. "The width of dentinal physiological apex (part  I) effect 

on the apical escape of dentinal plug." Iraqi dental 

journal vol.23, 1998. 

4. "A comparative study on the retentive capacity of dental 

cementing agents." Journal of college of dentistry, 

Baghdad vol.4, 1999 

5. "The width of physiological apex (part II) affect on apical 

escape of the irrigating solutions." Journal of college of 

dentistry, Baghdad vol.7, 2000 

6. "The influence of the physiological apical width and 

dentinal plug on sealer extrusion." Journal of Baghdad 

college of dentistry, vol.7, 2000 

7. "Effect of die spacer on the retention of complete cast 

crown". Iraqi dental journal vol.19, 1997. 

8. "Effect of internal relief on the marginal leakage of 

complete cast crown." Journal of Baghdad college of 

dentistry, vol.16, No 1, 2004. 

9. "Prevalance of overhang amalgam and bone resorption." 

Journal of Baghdad college of dentistry, vol.17, No 1, 

2004. 

10. "Inhibition of artificial secondary caries by fluoride 

– releasing restorative materials." Journal of Baghdad 

college of dentistry, vol.18, No 1, 2006. 



 

11. "A comparison of fluoride release from different 

fluoride – releasing restorative materials." Journal of 

Baghdad college of dentistry, vol.17, No 4, 2005. 

12. "Effect of soldering on shear bond strength of 

porcelain fused to metal ." Journal of Baghdad college of 

dentistry, vol.19, No 1, 2007. 

13. "Effect of ozonated water on shear bond strength 

composite. Journal of Baghdad college of dentistry, 

vol.20, No 2, 2008." 

14. "Effect of ozonated water on adherent mutans 

streptococci (in vitro study). "Journal of Baghdad college 

of dentistry, vol.21, No 1, 2009. 

15. "An in vitro evaluation of the antimicrobial activity 

of three root canal sealer." Journal of Baghdad college of 

dentistry, vol.21, No 2, 2009. 

16. "Acomparative study of a pical microleakage by 

using different preparation and obturation techniques. 

"Journal of Baghdad college of dentistry, vol.21, No 2, 

2009. 

17. The influence of adhesive systems on bond strength 

between FRP post and packable composite resin (A 

comparative study). "Journal of Baghdad college of 

dentistry, vol.22, No 1, 2010. 

18. An evaluation of the sealing ability of different 

obturation and gutta-percha removal techniques 

(AComparative Study)."Journal of Baghdad college of 

dentistry, vol.23, No 4, 2011.  

19. An evaluation of apical microleakage in roots filled 

with thermoplastic synthetic polymer based root canal 

filling material (RealSeal 1 bonded obturation). 



)."Journal of Baghdad college of dentistry, vol.24, No 2, 

2012. 

20. An in vitro evaluation of fit of the crowns fabricated 

by zirconium oxide-based ceramic CAD/CAMsystems, 

before and after porcelain firing cycles and after glaze 

cycles. “Journal of Baghdad college of dentistry, vol.25, 

No 1, 2013. 

21. The effect of thermocycling on microleakage 

analysis of bulk filled base composite in comparison to 

incrementally placed nanohybrid composite in class II 

MOD restorations, before and after porcelain firing cycles 

and after glaze cycles."Journal of Baghdad college of 

dentistry. “Journal of Baghdad college of dentistry, vol.25, 

No 3, 2013. 

22. Evaluation of shear bond strength of zirconia to 

tooth structure after different zirconia surface treatment 
techniques."Journal of Baghdad college of dentistry, 

vol.27, No 1, 2015. 

23. A comparison of vertical marginal fit of three 

different types of all ceramic crown restorations (An In 

vitro study). ."Journal of Gentic and Environmental 

Resources Conservation, vol.1, iss 3, 2015.  

24. Effect of different polishing systems on the surface 

roughness roughness of full-contour zirconia. ."Journal 

of Baghdad college of dentistry, vol.26, No4, 2014. 

 

 
 

 


