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 السيرة الذاتية

 

 
 

    بيان سليم خلف :      ـم ـــــــــاالســ

    

 1976\1\1       :تاريخ الميـالد

 الحالة الزوجية:       متزوج

 3عدد االوالد:           

 الديانة:                 مسلم

  

 طب وجراحة الفم واالسنان   العام: صــالتـخـص

          نصناعة االسنا    :التخصص الدقيق

 )استاذ مساعد(   الوظيفة:                تدريسي

  ماجستير        :ةالعلمي لدرجةا

 

               فرع تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية / كلية طب االسنان / جامعة بغدادعنوان العمل: 

 هاتف العمل:

 

 07902445022 الهاتف النقال:

 bayan_alusi@yahoo.com  كتروني:البريد إالل

 

 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية .

 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية ت

 1999 طب االسنان بغداد بكالوريوس  .1

 2004 طب االسنان بغداد الماجستير  .2

    الدكتوراه  .3

    أخرى  .4
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 ثانياً : التدرج الوظيفي .

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2004-1999 جامعة بغداد\كلية طب االسنان انطبيب اسن  .1

 2010-2004 جامعة بغداد\كلية طب االسنان مدرس مساعد  .2

 2013 -2010 جامعة بغداد\كلية طب االسنان مدرس  .3

 لغاية االن – 2013 جامعة بغداد\كلية طب االسنان استاذ مساعد  .4

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .

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

 االن لغاية -1999 جامعة بغداد كلية طب االسنان  .1

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 التعويضات االصطناعية  .1
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
1999-2000 

 التعويضات االصطناعية  .2
ف على العملي للمرحلة الرابعة اشرا

 والخامسة
2000-2001 

 التعويضات االصطناعية  .3
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2001-2002 

 التعويضات االصطناعية  .4
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2003-2004 

 التعويضات االصطناعية  .5
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 لخامسةوا
2004-2005 

 التعويضات االصطناعية  .6
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2005-2006 

 التعويضات االصطناعية  .7
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2006-2007 

 2008-2007 مختبر صناعة االسنان للمرحلة الثانية التعويضات االصطناعية  .8

 2009-2008 مختبر صناعة االسنان للمرحلة الثانية يةالتعويضات االصطناع  .9

 التعويضات االصطناعية  .10
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2009 – 2010 
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 التعويضات االصطناعية  .11
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2010-2011 

 2011-2010 اشراف على مشاريع تخرج الطالب التعويضات االصطناعية  .12

 التعويضات االصطناعية  .13
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2011-2012 

 2012-2011 اشراف على مشاريع تخرج الطالب التعويضات االصطناعية  .14

 التعويضات االصطناعية  .15
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2012-2013 

 2013-2012 سنان للمرحلة الثالثةمختبر صناعة اال التعويضات االصطناعية  .16

 2013-2012 اشراف على مشاريع تخرج الطالب التعويضات االصطناعية  .17

 التعويضات االصطناعية  .18
اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة
2013-2014 

 2014-2013 مختبر صناعة االسنان للمرحلة الثالثة التعويضات االصطناعية  .19

 2014-2013 اشراف على مشاريع تخرج الطالب اعيةالتعويضات االصطن  .20

 2015-2014 اشراف على العملي للمرحلة الرابعة التعويضات االصطناعية  .21

 2015-2014 مختبر صناعة االسنان للمرحلة الثالثة التعويضات االصطناعية  .22

 التعويضات االصطناعية  .23
 Removableمحاضرات في مادة 

Partial Dentures 
2014-2015 

 2015-2014 اشراف على مشاريع تخرج الطالب التعويضات االصطناعية  .24

 2015-2014 اشراف على الدراسات العليا التعويضات االصطناعية  .25

 2016-2015 مختبر صناعة االسنان للمرحلة الثالثة التعويضات االصطناعية  .26

 التعويضات االصطناعية  .27
 Removableمحاضرات في مادة 

Partial Dentures 
2015-2016 

 2016-2015 اشراف على العملي للمرحلة الرابعة التعويضات االصطناعية  .28

 2016-2015 اشراف على الدراسات العليا التعويضات االصطناعية  .29

30.  
تعويضات الفم والوجه والفكين 

 االصطناعية
 2017-2016 مختبر صناعة االسنان للمرحلة الثالثة

31.  
تعويضات الفم والوجه والفكين 

 ناعيةاالصط

 Removableمحاضرات في مادة 

Partial Dentures 
2016-2017 

32.  
تعويضات الفم والوجه والفكين 

 االصطناعية
 2017-2016 اشراف على للدراسات العليا
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

دبلوم عالي/ 

ماجستير/ 

 دكتوراه

 نــةالس

1.  

Surface Treatment of Implant 

Abutments and Its Effect on Retention 

of Implant Supported Crowns 

تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية
 دبلوم عالي

2014-

2015 

2.  
Prosthodontic Rehabiltation for 

Patient with Microstomia 

تعويضات الفم والوجه 

 عيةوالفكين االصطنا
 دبلوم عالي

2015-

2016 

3.  
Prosthodontic Management Of Patient 

With Myasthenia Gravis 

تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية
 دبلوم عالي

2016-

2017 

4.  
Post Dam: Techniques For 

Optimazation 

تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية
 دبلوم عالي

2016-

2017 

 انجازه لغاية االنلم يكمل   .5
تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية
 ماجستير

2016-

2017 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 نوع المشاركة 

 /) بحث / بوستر

 حضور(

 2005 دورة صناعة االسنان  .1
كلية طب \قسم صناعة االسنان

 امعة بغدادج\االسنان
 حضور

2.  
( 73دورة التأهيل التربوي )

 للتدريسيين الجدد بتاريخ
2006 

مركز التطوير و التعليم 

رئاسة جامعة \المستمر

وزارة التعليم العالي و \بغداد

 البحث العلمي

 حضور

3.  
( للتدريسيين 47دورة اللغة العربية )

 الجدد
2006 

مركز التطوير و التعليم 

رئاسة جامعة \المستمر

وزارة التعليم العالي و \دادبغ

 البحث العلمي

 حضور

4.  
 دورة طب اسنان االطفال الوقائي

15-4-2006 
2006 

قسم طب االسنان االطفال 

كلية طب  \الوقائي 

 جامعة بغداد\االسنان

 حضور

5.  
دورة الترقيات العلمية في كفاءة 

 الحاسوب
 حضور جامعة بغداد \مركز الحاسبة  2008

 2009 2009-1-20 دورة صناعة االسنان  .6
كلية طب \قسم صناعة االسنان

 جامعة بغداد\االسنان
 حضور

7.  
ندوة علمية"االستخدامات المتعددة 

 لشركة waterlase iplus لجهاز
 حضور غدادكلية طب االسنان/جامعة ب 2011
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biolase   االمريكية في عالجات

االسنان و امراض االنسجة الرخوة 

و اللثة و الجراحات المختلفة داخل 

 الفم"

 2011 دورة صناعة االسنان  .8
كلية طب \قسم صناعة االسنان

 جامعة بغداد\االسنان
 حضور

 2011 دورة تقويم االسنان  .9
كلية طب \قسم تقويم االسنان

 جامعة بغداد\االسنان
 حضور

 2011 دورة صناعة االسنان  .10
كلية طب \قسم صناعة االسنان

 جامعة بغداد\االسنان
 حضور

11.  
ي الثالث لتقانة النانو المؤتمر العلم

 وتطبيقاتها
2011 

قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة 

 بغداد
 حضور

12.  Public Heath Conference 2012 
مستشفى غازي الحريري مدينة 

 الطب
 حضور

13.  
Al-Najaf Dental 

Conference 
 بحث جامعة الكوفة 2012

 حضور عراقنقابة االسنان / ال 2012 دورة تعليم مستمر في امراض اللثة  .14

15.  

EXCELLENCE IN 

IMPLANTOLOGY 

“Leader/ Tixos” oral 

implant course with basic 

surgical skills, hand-on 

workshop and life surgery 

 حضور اربيل/العراق 2012

 2012 الملتقى العلمي االول  .16
فرع اسنان االطفال والوقائي كلية 

 طب االسنان جامعة بغداد
 حضور

 حضور كلية طب االسنان جامعة بغداد 2012 ر الوطني الموحد االولالمؤتم  .17

18.  Iraqi Dental Reunion nd2 2012 حضور اربيل/العراق 

19.  
Mastering Composite 

Restoration Workshop 
 حضور اربيل/العراق 2012

 2012 دورة صناعة وتجميل االسنان  .20
كلية طب  \قسم صناعة االسنان

 جامعة بغداد\االسنان
 حضور

21.  

Seventh Scientific 

Conference held at Al-

Mustansiriyah Medical 

College. 

 حضور المستنصرية الجامعة /كلية طب 2012

22.  

Comprehensive Training 

Course of Dentium Implant 

Rehabilitation, Bone and 

Tissue Regeneration 

 حضور كلية طب االسنان جامعة بغداد 2012
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23.  Dental Implantology course 2012 
قسم جراحة الفم والوجه كلية 

 طب االسنان جامعة بغداد
 حضور

24.  

Baghdad International  st1

Conference in cosmetic and 

implant dentistry 

 حضور بغداد /العراق 2012

25.  

Scientific National  nd2

Conference for Iraqi Dental 

Colleges 

2013 
الجامعة /االسنان كلية طب

 المستنصرية
 حضور

 2012 دورة صناعة و تجميل االسنان  .26
فرع التعويضات االصطناعية 

 كلية طب االسنان جامعة بغداد
 حضور

27.  
دورة تعليم مستمر في فرع 

 التشخيص الفمي
2013 

فرع التشخسص الفمي/ كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

 2013 دورة صناعة وتجميل االسنان  .28
فرع التعويضات االصطناعية 

 كلية طب االسنان جامعة بغداد
 حضور

29.  
المؤتمر الدولي العلمي الرابع 

 للنانوتكنولوجي والمواد المتقدمة
2013 

مركز بحوث النانوتكنولوجي 

والمواد المتقدمة/ الجامعة 

 التكنولوجية

 حضور

30.  Medical City Conference 2013  حضور مدينة الطبدائرة 

31.  
Coarse “How to Use CAD 

CAM System Device 
 حضور معهد الطب الفني/ جامعة بغداد 2013

32.  
دورة تعليم مستمر في صناعة 

 االسنان
2013 

فرع التعويضات االصطناعية/ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

33.  
دورة تعليم مستمر في صناعة 

 االسنان
2014 

فرع التعويضات االصطناعية/ 

 جامعة بغداد /كلية طب االسنان
 حضور

34.  
فرع دورة تعليم مستمر في 

 2014-12-16التشخيص الفمي 
2014 

فرع التشخسص الفمي/ كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

35.  
دورة تعليم مستمر في صناعة 

 2014-11-23االسنان 
2014 

فرع التعويضات االصطناعية/ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

36.  
AEEDC International 

Dental Conference 
 حضور دبي / االمارات العربية المتحدة 2015

37.  
دورة تعليم مستمر في قسم صناعة 

 2015-4-26االسنان 
2015 

فرع التعويضات االصطناعية/ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

38.  
Prosthodontic  st1

Department Symposium 
 ضورح كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2015

39.  

 ndBaghdad International 2

Congress in Cosmetic 

dentistry 

 حضور بغداد/ العراق 2015

 2015 2015مؤتمر المختبرات لعام   .40
دائرة االمور الفنية/ قسم 

 المختبرات
 حضور
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 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2015 ندوة ضمان الجودة وتقييم االداء  .41

42.  

ي فرع دورة التعليم المستمر ف

-11-23التعويضات االصطناعية 

2015 

2015 
فرع التعويضات االصطناعية/ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

43.  Medical City Conference 2015 حضور دائرة مدينة الطب 

44.  
Al-Najaf International 

Dental Conference 
 بوستر جامعة الكوفة/ النجف االشرف 2015

45.  
Workshop in Flexible 

Removable Partial Denture 
2015 

فرع التعويضات االصطناعية/ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 محاضر

46.  
Coarse in Crown & Bridge 

& Occlusion 
2016 

نقابة اطباء االسنان في العراق/ 

 المقر العام
 حضور

47.  
ندوة في االدمان على وسائل 

 االتصال االلكترونية
 حضور جامعة بغداد /كلية طب االسنان 2016

48.  
Baghdad Endodontic 

Conference 
2016 

نقابة اطباء االسنان في العراق/ 

 المقر العام
 حضور

49.  Iraqi Orthodontics Meeting 2016 
نقابة اطباء االسنان في العراق/ 

 المقر العام
 حضور

50.  

Iraqi board for Medical 

 thSpecializations 7

conference 

 حضور ينة الطبدائرة مد 2016

51.  
Prosthodontic  nd2

Department Symposium 
 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2016

52.  
-مؤتمر الدولي لمعهد الطبي التقني

 بغداد/ الجامعة التقنية الوسطى
 حضور دائرة مدينة الطب 2016

53.  
International IMPLA 

Congress by Schutz Gmbh 
 حضور برلن/ المانيا 2016

54.  

دورة التعليم المستمر في فرع 

-4-25التعويضات االصطناعية 

2016 

2016 
فرع التعويضات االصطناعية/ 

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

55.  
ورشة عمل "التقنيات الحديثة 

 المستخدمة في زراعة االسنان"
 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2016

56.  
مؤتمر كردستان الدولي لطب 

 االسنان
 حضور اربيل/ كردستان العراق 2016

57.  

Rafi Aljobory 1st 

International conference in 

Cosmetic Dentistry 

2016 
نقابة اطباء االسنان في العراق/ 

 المقر العام
 حضور

58.  
11th Postgraduate 

Conference 
 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2016

59.  15th Scientific Conference 29-30/11/2016 حضور كلية طب/ جامعة بغداد 



 

Page 8 of 15 

 

of Medicine 

 24/11/2016 دورة تعليم مستمر  .60
قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ جامعة 

 بغداد

 حضور

61.  
Workshop in Flexible 

Removable Partial Denture 
15/12/2016 

قسم تعويضات الفم والوحه 

كلية طب /والفكين االصطناعية

 االسنان/ جامعة بغداد

 محاضر

 حضور النجف 17/12/2016-16 المؤتمرالنجف الدولي الثالث    .62

 حضور مدينة الطب 21/12/2016 مؤتمر مدينة الطب  .63

64.  
دورة تعليم مستمر في قسم االطفال 

 و الوقائي
27/12/2016 

قسم طب اسنان االطفال و 

كلية طب االسنان/ /الوقائي

 جامعة بغداد

 رحضو

65.  
Workshop in Flexible 

Removable Partial Denture 
12/1/2017 

قسم تعويضات الفم والوحه 

والفكين االصطناعية/كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد

 محاضر

66.  
مؤتمرالعلمي االول للجمعية العراقية 

 لجراحة الوجه والفكين
 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 3/3/2017

67.  
مر في قسم دورة تعليم مست

 التعويضات االصطناعية
8/3/2017 

قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ جامعة 

 بغداد

 محاضر

68.  

 حضور حلقة نقاشية بعنوان

(Management of patient 

need single complete 

denture) 

30/3/2017 
قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ جامعة 

 بغداد

 حضور

 ببحثمشارك  نقابة اطباء االسنان العراقية 25/2/2017-24 مؤتمر الحشوات الرابع  .69

70.  

 القاء محاضرة نقاشية بعنوان

( Masticatory Efficiency 

And Bite Force For 

Complete Denture 

Wearers) 

10/4/2017 
قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ جامعة 

 بغداد

 محاضر

71.  

 حضور حلقة نقاشية بعنوان

(Occlusal Appliance 

Therapy) 

10/4/2017 

قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ جامعة 

 بغداد
 حضور

72.  

2nd International Conference 

on(Restorative Dentistry 

and Prosthodontics ) 
 مشارك ببحث تورنتو كندا 1-2/5/2017

73.  

المؤتمر السنوي الموحد لكلية طب 

االسنان و نقابة اطباء االسنان 

 العراقية

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 5-6/5/2017
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74.      

75.      

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 السنة مكان النشاط شاطنوع الن ت
داخل /خارج 

 الكلية

 داخل الكلية 2006-2005 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد اللجنة االمتحانية لكلية االسنان  .1

2.  

لجنة مشتريات المواد الطبية 

والمختبرية واالجهزة العيادية 

 والمختبرية

 داخل الكلية 2008-2007 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

3.  
موجودات المخزن لجنة جرد 

 العام
 داخل الكلية 2010-2009 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

4.  

لجنة تنظيم توزيع المرضى 

على الطلبة المرحلتين الرابعة 

 والخامسة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2011-2012

 لجنة الحاسبة االلكترونية  .5
صطناعية/كلية قسم التعويضات اال

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2011-2012

 داخل الكلية 2012-2011 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد لجنة جرد المكتبة المجانية   .6

7.  

لجنة امتحان العملي النهائي 

لمادة صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 دطب االسنان/ جامعة بغدا
 داخل الكلية 2011-2012

8.  

لجنة احتساب السعي السنوي 

اطلبة المرحلة الخامسة لمادة 

 صناعة االسنان

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2011-2012

9.  
لجنة تدقيق لجرد ملفات الطلبة 

 الخريجين والمستمرين بالدوام
 داخل الكلية 2013-2012 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

10.  
لجنة غيابات طلبة المرحلة 

 الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2012-2013

11.  

لجنة فتح وتحليل واحالة 

)الخاصة بصيانة اجهزة 

 االسنان(

 داخل الكلية 2013-2012 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

12.  
االختيارية مسابقة مشاريع 

 لطلبة المرحلة الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2012-2013

 لجنة مناقشة مشروع تخرج  .13
قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2013-2014

 لجنة مناقشة مشروع تخرج  .14
عية/كلية قسم التعويضات االصطنا

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2013-2014
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15.  
مسابقة مشاريع االختيارية 

 لطلبة المرحلة الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2013-2014

16.  

لجنة احتساب السعي السنوي 

لمادة صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

االصطناعية/كلية  قسم التعويضات

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2013-2014

17.  

لجنة امتحان العملي النهائي 

لمادة صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2013-2014

 داخل الكلية 2014-2013 ادكلية طب االسنان/ جامعة بغد لجنة جرد مخزن الميكانيك  .18

 تحديث منهج المرحلة الثالثة  .19
قسم صناعة االسنان/كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

 كتيب لكتابة بحث الدبلوم  .20
قسم صناعة االسنان/كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

21.  
لجنة مناقشة مشاريع التخرج 

 الطلبة

صناعة االسنان/كلية طب  قسم

 االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

22.  

لجنة احتساب السعي السنوي 

لمادة صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

23.  

لجنة امتحان العملي النهائي 

مرحلة لمادة صناعة االسنان لل

 الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

24.  
لجنة فحص واستالم االثاث 

 واالجهزة
 داخل الكلية 2015-2014 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

25.  
لجنة استالم و تسليم مخزن 

 الميكانيك
 الكلية داخل 2015-2014 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

26.  

لجنة البنى التحتية الستالم 

االجهزة في فرع صناعة 

 االسنان

 داخل الكلية 2015-2014 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

 مقوم لغوي لبحث ماجستير  .27
قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

 مقوم لتعضيد بحث  .28
د والترجمة/ لجنة التاليف والتعضي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

 مقوم علمي لبحث ماجستير  .29
قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2014-2015

30.  

لجنة احتساب السعي السنوي 

لمادة صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

 قسم التعويضات االصطناعية/كلية

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2015-2016

31.  

لجنة الصيانة والصرف 

الداخلي في فرع التعويضات 

 االصطناعية

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2015-2016
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 لجنة مناقشة طلبة الدبلوم  .32
قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 بغدادطب االسنان/ جامعة 
 داخل الكلية 2015-2016

33.  

واستالم وتسليم لجنة جرد 

مخزن اجهزة االسنان ومخزن 

 اجهزة الضاغطات واالشعة

 داخل الكلية 2016-2015 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

34.  

مسابقة مشاريع ثالثية االبعاد 

االختيارية لطلبة المرحلة 

 الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 ن/ جامعة بغدادطب االسنا
 داخل الكلية 2015-2016

 مقوم علمي لبحث ماجستير  .35
قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2015-2016

36.  

لجنة االمتحان العملي النهائي 

لمادة صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 ادطب االسنان/ جامعة بغد
 داخل الكلية 2015-2016

37.  
زيارة ميدانية الى مدرسة نور 

 الشمس االبتدائية
 خارج الكلية 2016 مدرسة نور الشمس /بغداد

38.  
لجنة مناقشة مشاريع التخرج 

 الطلبة

قسم التعويضات االصطناعية/كلية 

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2015-2016

39.  

لجنة االمتحانات النظرية 

ة لطالب المرحلة الثانية النهائي

في الجامعة الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيا االهلية/ كلية 

 طب االسنان

كلية طب االسنان /الجامعة الوطنية 

 للعلوم والتكنولوجيا االهلية
 خارج الكلية 2015-2016

40.  

لجنة العاملين في مختبر 

صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

ن قسم تعويضات الفم والوحه والفكي

االصطناعية/كلية طب االسنان/ 

 جامعة بغداد

 داخل الكلية 2016-2017

41.  

لجنة احتساب السعي السنوي 

لمادة صناعة االسنان للمرحلة 

 الثالثة

قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ 

 جامعة بغداد

 داخل الكلية 2016-2017

42.  

لجنة كشف على اجهزة الكافو 

تعويضات الفم في فرع 

 والوجه والفكين االصطناعية

قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ 

 جامعة بغداد

 داخل الكلية 2016-2017

 لجنة مناقشة طلبة الدبلوم  .43

قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ 

 جامعة بغداد

 داخل الكلية 2016-2017

44.  

لجنة جرد مخزن االجهزة 

الطبية ومخزن اجهزة االسنان 

ومخزن اجهزة الضاغطات 

واالشعة ومحتويات مختبر 

 الكروم كوبلت

 داخل الكلية 2017-2016 كلية طب االسنان

45.  
لجنة امتحان الشامل للدرسات 

 العليا

قسم تعويضات الفم والوحه والفكين 

االصطناعية/كلية طب االسنان/ 
 داخل الكلية 2016-2017
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 جامعة بغداد

 داخل الكلية 3/1/2017 كلية طب االسنان تكليف مدراء المختبرات  .46

 داخل الكلية 20/3/2017 كلية طب االسنان لجنة اضباط الطلبة  .47

48.  
لجنة امتحان العملي جامعة 

 اوروك/كلية طب االسنان
 خارج الكلية 11/5/2017 جامعة اوروك /كلية طب االسنان

49.  
ي جامعة لجنة امتحان النظر

 اوروك/كلية طب االسنان
 خارج الكلية 15/5/2017 جامعة اوروك /كلية طب االسنان

50.  
لجنة االمتحان النظري و 

 العملي لطلبة الجامعة الوطنية

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا/ 

 كلية طب االسنان
 خارج الكلية 22/5/2017

51.  
لجنة معايير الجودة و تنظيم 

 السجالت

ت الفم والوحه والفكين قسم تعويضا

االصطناعية/كلية طب االسنان/ 

 جامعة بغداد

 داخل الكلية 30/5/2017

 

 

 

 

 

 

 .البحوث المنشورة داخل وخارج العراقثامنا: 

 

 العدد المجلد السنة المجلة العلمية عنوان البحث ت
جهة اصدار 

 المجلة

1.  

Dimensional stability of heat-

activated acrylic resin at different 

time intervals by different flask 

cooling methods 

Mustansiria 

Dental 

Journal 

2008 5 3 

كلية طب 

االسنان/ الجامعة 

 المستنصرية

2.  
Ear lobes as facial landmarks for 

determining the occlusal plane 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

2010 22 1 

طب كلية 

االسنان/ جامعة 

 بغداد

3.  

Prosthodontist’s ability to detect 

parallelism of two lines used in 

occlusal plane determination 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

2010 22 2 

كلية طب 

االسنان/ جامعة 

 بغداد

4.  

Computerized Measurement of 

Bite Forces for Edentulous 

Subjects with Denture Bases of 

Different Impression Techniques 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

2010 22 3 

كلية طب 

االسنان/ جامعة 

 بغداد
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5.  

Effectiveness of microwave 

disinfection on dental casts and its 

effect on dimensional accuracy 

and surface porosity 

Mustansiria 

Dental 

Journal, 

2011 8 2 

كلية طب 

االسنان/ الجامعة 

 المستنصرية

6.  

Bond strength of acrylic teeth to 

heat cure acrylic resin and 

thermoplastic denture base 

materials 

Journal of 

Kerbala 

University 

 جامعة كربالء 4 9 2011

7.  

Influence of SOLO disinfectant 

on some properties of different 

denture lining materials. 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

2012 24 3 

كلية طب 

االسنان/ جامعة 

 بغداد

8.  

The effect of SOLO and sodium 

hypochlorite disinfectant on some 

properties of different types of 

dental stone 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

2013 25 2 

كلية طب 

االسنان/ جامعة 

 بغداد

9.  

Management for traumatized 

permanent maxillary immature 

incisor with oblique subgingival 

crown-root fracture 

Mustansiria 

Dental 

Journal, 

2017 14 1 

كلية طب 

االسنان/الجامعة 

لمستنصريةا  

10.  
How Do You Treat a Severely 

Resorbed Mandibular Ridge? 

International 

Journal of 

Science and 

Research 

(IJSR) 

 الهند 6 6 2017

11.  

Surface Properties of Different 

Heat Treated Titanium Alloy 

Dental Implants 

International 

Journal of 

Science and 

Research 

(IJSR) 

 الهند 8 6 2017

12.  
Efficiency Of Different Denture 

Disinfection Methods 
G.J.B.B 2017 6 3  

13.        

 

 

 

 

 

  

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
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 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 ئيخصاا لغاية االن -2000 نقابة اطباء االسنان في العراق  .1

2.  International Association for Dental Research 2013 اعضو 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

1.  
كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس 

 جامعة بغداد
 2003 رئاسة جامعة بغداد

2.  
د رئيس كتاب شكر و تقدير من السي

 جامعة بغداد
 2006 رئاسة جامعة بغداد

3.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية 

 طب االسنان
 2007 جامعة بغداد\عمادة كلية طب االسنان

4.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية 

 طب االسنان
 2009 جامعة بغداد\عمادة كلية طب االسنان

5.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية 

 طب االسنان
 2011 جامعة بغداد\عمادة كلية طب االسنان

6.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية 

 طب االسنان
 2014 جامعة بغداد\عمادة كلية طب االسنان

7.  
 كتاب شكر و تقدير من مع

 كتب معالي وزير التعليم العالي
 2014 وزارة التعليم العالي

8.  
 كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية

 طب االسنان
 2015 جامعة بغداد\عمادة كلية طب االسنان

9.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية 

 طب االسنان
 2016 جامعة بغداد\عمادة كلية طب االسنان

 2016 مكتب رئاسة الوزراء كتاب شكر وتقدير من رئيس الوزراء  .10

11.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية 

 طب االسنان
 19/3/2017 جامعة بغداد\طب االسنان عمادة كلية

12.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية 

 طب االسنان
 27/9/2017 جامعة بغداد\عمادة كلية طب االسنان

13.     

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادي عشر
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 سنة النشر أسم الكتاب ت

1.  Dissertation Writing Guidelines قيد االنجاز 

2.  
Removable Partial Denture 

Handbook For Third Year Students 
 قيد االنجاز

 

   .اللغاتثاني عشر: 

 اللغة ت

 العربية  .1

 االنكليزية  .2

 

 


