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ر:رالمؤهالترالعلميةر 
ً
 .رأوال

 التاريــــخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

ركالوريوسب
ر

 2005 نانطب االس  بغداد

رهالدكتورا
ر

ي 
 
المجلس العراق

 لالختصاصات الطبية
 2015 بورد جراحة الوجه والفكي   
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ر.ر   
ر:رالتدرجرالوظيفز

ً
رثانيا

ر
ر.ر  ر:رالتدريسرالجامع 

ً
 ثالثا

ة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت  اىل -من الفت 

 مستمر -2015 جامعة بغداد  كلية طب االسنان 1

 
ر:ر 

ً
رقمتربتدريسها.ررتالمقرراررابعا  الدراسيةرالت 

رةـــــالسنرادةـــــالمرمـــالقسرت

يــــح والفكي   جراحة الفم والوجه  1  2006-2005 )معيد( التشر

يــــح جراحة الفم والوجه والفكي    2  2007-2006 )معيد(  التشر

يــــح جراحة الفم والوجه والفكي    3  2008-2007 )معيد( التشر

 2019-2015 )مدرس( الطب العام لفكي   او احة الفم والوجه جر  4

يــــح والفكي   جراحة الفم والوجه  5  2016-2015 )مدرس( التشر

 2019-2017 جراحة الفم )مدرس( والفكي   جراحة الفم والوجه  6

 

:ر 
ً
فرعليهارار(الرسائلرر،الطاريــــحرار)خامسا رأشر  

ر:رلت 

رةالسنــرمـــالقسرةرسالالراألطروحةررأورراسمرت

رررر

ة من  الجهة الوظيفة ت  اىل -الفت 

 2009-2005 كلية طب االسنان / جامعة بغداد طبيب اسنان )معيد( 1

 2010-2009 مدينة الطب مقيم اقدم جراحة وجه وفكي    2

 2015-2010 مدينة الطب سنوات( 5الب بورد )مدة الدراسة ط 3

 مستمر -2015 كلية طب االسنان / جامعة بغداد تدريسي )مدرس( 4



 

 

 

 

 

 

 

:ر 
ً
رشاركرفيها.رالعلميةراالندواترورؤتمراترملاسادسا  

رلت 

رنوعرالمشاركةررهامكانرأنعقادرةــالسنرعنوانالرت

)ربحثر/ر

ر بوسي 

رحضور(

 حضور دمشق / سوريا clinical attachment 2006االتصال الشيري  1

 حضور مدينة الطب 2009 دورة وورشة عمل السعاف الحاالت الطارئة 2

نيت معر طة تعليم مستمر عن دور  3 نقابة  يق االنت 
يطانية  جراحي الوجه والفكي   التر

 حضور مدينة الطب 2010

ي جراحة الوجه والفكي    4
ر ق   حضور مستشف  االورام 2012 ورشة عمل استخدام اللت  

موك الجامعة 2013 دورة زراعة االسنان )االلمانية( 5  حضور كلية الت 

 حضور الطب نةیمد 2015 الطب نةیمدمؤتمر  6

 حضور نقابة اطباء االسنان 2015 دورة علمية 7

 حضور بغداد كلية طب االسنان /  2015 دورة تعليم مستمر)فرع الجراحة( 8

ي لالختصاصات الطب 9
 
 حضور الطب نةیمد 2016 ةیمؤتمر المجلس العراق

 حضور نقابة اطباء االسنان 2016 دورة علمية 10

 حضور نانقابة اطباء االسن 2016 دورة علمية 11

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 دورة زراعة االسنان 12

 حضور غدادباالداب /  ةیكل 2016 الكریم القران وضبط اللغة صالحیة دورة 13

 حضور مستشف  الواسطي  2016 والفكي    الوجه لجراحة العراقية الجمعية عمل ورشة 14

 حضور الطب نةیمد 2016 ي   والفك جهلجراحة الو  ةیالعراق ةیلجمعادورة  15

 حضور جامعة بغداد 2016 (Google scholar and research gate)دورة  16

 حضور الطب نةیمد 2016 الطب نةیمدمؤتمر  17

 حضور / بغداد كلية الطب 2016 مؤتمر كلية الطب 18

بوي  19  حضور ريمركز التطو  /  بغداد  جامعة 2016 195واللغة العربية  221دورة التأهيل الت 

ونية 20  حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 ورشه عمل عن الحوكمه لملئ استمارات الهوية االلكت 

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 مؤتمر الدراسات العليا 21

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 ندوة عن )االعتداء عل الكوادر الطبية( 22

ي االمتحانات( 23
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 حضور ندوة عن )الغش ق 

ر 24 رمحاضز رمؤتمررالكليةرالتاسعرعشر  
ز
 محاض   كلية طب االسنان / بغداد 2018 ف

 حضور مدينة الطب 2017 رحضوررمؤتمررمدينةرالطب 25



 

 

 

 

 

 

 

 حضور مدينة الطب 2018 رحضوررمؤتمررمدينةرالطب 26

 حضور كلية االرساء 2018 االشاءرالجامعةحضوررمؤتمرركليةر 27

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018 حضور ندوة ضمان الجودة 28

االمتحانحضوررورشةرعملر 29  حضور كلية طب االسنان / بغداد 2017 وضعرمعايي 

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018 حضوررورشةرعملروصفرالمقررات 30

قياترحضوررورشةرعملرحول 31  حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018 قانونرالي 

 

 ر.رالخرىراسابعار:راألنشطةرالعلميةر 

رخارجرالكليةرداخلرالكلية

اف عل بحوث التخرج للمرحلة الخامسة االنتماء اىل الجمعية العالمية لجراحة الوجه والفكي    االرسر
AO foundation 

اف عل ع  ي مجال البحوث خامسةوال بعةالمرحلة الرا اتادیاالرسر
 
ي وزارة الصحة ق  التعاون مع اخصائي 

اف عل   العمليات الجراحية لطالب الدراسات االرسر

 العليا

اجتياز امتحان التوفل للتقديم للدراسات العليا 

(2010) 
اف عل سمنارات المرحلة الرابعة يا للتقديم للدراسات العل IC3اجتياز امتحان  االرسر

(2010) 
ي مركز  االمتحانية عضو اللجنة 

 
اجتياز الدورة التأهيلية لطلبة الدراسات العليا ق

ي جامعة بغداد )
 
 (2008الحاسبة ق

  معادلة الشهادةعضو اللجنة االمتحانية المركزية الداء امتحان 
  عضو اللجنة االمتحانية المشرفة على امتحانات الكليات االهلية

  الدراسات العلياعضو لجنة االمتحان التنافسي للقبول في 

 

رمجالرالتخصصرلخدمةرالبيئةروا 
ز
وعاترالبحثيةرف ورتطويررأمجتمعرلثامنا:رالمشر

 .ررالتعليم

ررمحل أسمرالبحث ت  السنة النشر

1 Evaluation of the Trephine Method in Harvesting 
Bone Graft from the Anterior Iliac Crest for Oral 
and Maxillofacial Reconstructive Surgery 

The Journal of Craniofacial 
Surgery (Thomson Reuters) 

 

2015 

 Is Orbital Floor Reconstruction With Titaniumر2
Mesh Safe? 

The Journal of Craniofacial 
Surgery (Thomson Reuters) 

 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 Vascular Precautions Before Sinus Lift Procedure The Journal of Craniofacialر3
Surgery (Thomson Reuters) 

 

2018 

 Assessment of the extracapsular dissection ofر4
the benign parotid tumors, extending the 
literature 

Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery, 
Medicine, and Pathology 

2018 

 Surgical Management of the Recent Orbital Warر5
Injury 

The Journal of Craniofacial 
Surgery (Thomson Reuters) 

 

2018 

 The Fate of the Mandibular Reconstruction Plate The Journal of Craniofacialر6
Surgery (Thomson Reuters) 

 

2019 

 

 .رلهيئاترالعلميةرالمحليةروالدوليةراعضويةرر:رتاسعار 

ي جم    ✓
 
  العالمية لجراحة الوجه والفكي     AO Foundationعية عضو ق

ي جمعية جراحي الوجه والفكي   العراقية    ✓
 
 عضو ق

ي نقابة اطباء االسنان العراقية    ✓
 
 عضو ق

 

 

:رر 
ً
ا  ترالتقدير.راشهادروررلجوائزراتبرالشكرر،ركعاشر

الجائزةرأورشهادةرركتابرالشكررأوررت

رالتقدير

رالسنةرالجهةرالمانحة

طب االسنان/جامعة  ةیكل  د یعم ریشكر وتقد 1
 (11)عدد  بغداد 

2008-
2019 

 2009 مدير مستشف  الجراحات التخصصية ریشكر وتقد 2

 2014 وزير التعليم العاىلي والبحث العلمي  ریشكر وتقد 3

ة الدشكر وتقدير ) 4 ي البورداثناء فت 
 2015 رئاسة الوزراء (راسة ق 

ي شكر وتقدير ) 5
ة الدراسة ق   2015 وزيرة الصحة (البورد اثناء فت 

 2019-2016 (5)عدد  جامعة بغداد  سیرئ ریشكر وتقد 6

 
 2016 االداب/جامعة بغداد ةیكل  د یعم ریشكر وتقد 7

 2019-2016 بغدادالمساعد العلمي لجامعة  ریشكر وتقد 8

 



 

 

 

 

 

 

 

ر  جمةرلكتبرالمؤلفةا:ررحادىرعشر  .رأورالمي 

ر أسمرالكتاب ت  سنةرالنشر

ررر

 

ر:ال  رعشر  
رت.راــغلثانز

         اللغة العربية     ✓

ية     ✓         اللغة االنكلت  

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة عل  


