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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 3996 طب األسنان بغداد

 2000 طب األسنان بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2006 األسنانطب  بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 و لحد األن -3996 جامعة بغداد  كلية طب األسنان  1

  2    

 -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى
قسم /كلية طب األسنان / جامعة بغداد معيد 3

 جراحة الفم والوجه والفكين 

3996-3991 

قسم كلية طب األسنان / جامعة بغداد/ ماجستير  طالب 2

 معالجة االسنان 

3991-2000 

 2006-2003  كلية طب األسنان / جامعة بغداد/ مدرس مساعد 1

 2033-2006 كلية طب األسنان / جامعة بغداد/ مدرس 4

 ولحد االن 2033 كلية طب األسنان / جامعة بغداد/ استاذ مساعد 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 : لتحصيل العلميرابعاً : ا 

وكان تسلسله  % 80,681بمعدل  6/1/3996بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان في  .3

 متخرجا. 225من مجموع  الثاني

 

 %89.6ه بتقدير جيد جدا وكان معدل 24/8/2000ماجستير علوم في معالجة االسنان في  .2

نوع مادة القلب على قوة ارتباط التيجان المصبوبة و "تأثير  الماجستير: عنوان اطروحة

 باستخدام انواع مختلفة من مادة االسمنت"

 

 %90,08بتقدير امتياز وكان معدله  39/30/2006دكتوراه علوم في معالجة االسنان في .1

 جديدةلمائي لمادة السواك كمادة غسل "تقييم المستخلص ا عنوان اطروحة الدكتوراه :
)دراسة احياء  بالمقارنة مع هايبوكلورات الصوديوم لقنوات جذور االسنان

 مجهرية,دراسة نسيجية,ودراسة مناعية(".
 

 :الخبرة العلمية. خامسا 

-3996معيد في قسم جراحة الفم والوجه والفكين في كلية طب االسنان /جامعة بغداد من  .3

3991. 

كلية طب االسنان /جامعة بغداد للفترة من طالب ماجستير في قسم معالجة االسنان في  .2

3991-2000. 

-2003طالب دكتوراه في قسم معالجة االسنان في كلية طب االسنان /جامعة بغداد للفترة من  .1

2006 . 

مدرس لمادة تشريح االسنان لطلبة المرحلة االولى في كلية طب االسنان /جامعة بغداد للفترة  .4

 .لغاية االنو -2003من 

مختبر الفانتوم للمرحلة الثالثة وعيادات طالب المرحلتين الرابعة والخامسة في اشراف على  .5

 .و لغاية االن 2001 كلية طب االسنان /جامعة بغداد من 

 .و لغاية االن 2030االشراف على طلبة الدراسات العليا )الماجستير( من  .6

 

 . االخرى األنشطة العلمية والشهادات  :  سادسا 

 العنوان ت

 ولحد االن. 3991معظم مؤتمرات وفعاليات نقابة اطباء اسنان العراق من عام  حضور 3

2  

من اللجنة المركزية المتحانات  ي امتحان الكفاءة للغة االنكليزيةحاصل على وثيقة نجاح ف 1

 . 1/8/3996اللغات االجنبية الحية في كلية اللغات بتاريخ 

 

مركز التأهيلية لتعليم الحاسوب والمقامة فيحاصل على شهادة مشاركة في الدورة  4

 . 10/1/2003الحاسبة االلكترونية/جامعة االنبار واجتاز االمتحان بتاريخ 



 

 

 

 

 

 

 

حاصل على شهادة مشاركة في الدورة التدريبية لزراعة االسنان والمقامة في نقابة اطباء  5

 .2003اسنان العراق

والمقامة في كلية طب معالجة االسنان ي دورة كمحاضر ف حاصل على شهادة مشاركة  6

 .5/4/2009بتاريخ االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر 

كمحاضر في المؤتمرالعلمي السنوي االول لنقابة  مشاركة لل تقديرية حاصل على شهادة 1

 .33/30/2003-9 للفترةاطباء االسنان في العراق 

في البرنامج العلمي في المؤتمرالعلمي الثالث  مشاركة لل تقديرية حاصل على شهادة 8

والعشرون االول لنقابة اطباء االسنان فرع االنبار بالتعاون مع كلية طب االسنان/جامعة 

 .8/33/2003-1 للفترة االنبار

ي دورة التيجان والجسور والمقامة في كلية طب فحاصل على شهادة مشاركة  9

 .1/30/2004-2بتاريخ رات التعليم المستمر االسنان/جامعة بغداد ضمن دو

حاصل على شهادة مشاركة في الدورة المتقدمة في حشوات الجذور والمقامة في كلية  30

 .9/2004/ 20-38طب االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر للفترة من 

في جامعة بغداد  للتدريسسين 334 حاصل على شهادة مشاركة في دورة التأهيل التربوي 33

 .4/1/2009الى  25/3/2009 للفترة من

للتدريسيين في جامعة بغداد للفترة  88حاصل على شهادة مشاركة في دورة اللغه العربية  32

 .4/1/2009الى  25/3/2009من  

حاصل على شهادة مشاركة في دورة الترقية العلمية  من جامعة بغداد/مركز الحاسبة  31

 .23/3/2030-31االلكترونية للفترة 

في مؤتمراالمارات الدولي لطب االسنان و معرض  مشاركة لل تقديرية حاصل على شهادة 34

 .6/2/2034-4طب االسنان العربي للفترة 

على هامش   FKGفي ورشة عمل من قبل شركة  مشاركة لل تقديرية حاصل على شهادة 35

  .2034مؤتمراالمارات الدولي لطب االسنان في شباط 

والمقامة في كلية طب معالجة االسنان ي دورة كمحاضر ف حاصل على شهادة مشاركة  36

 .21/33/2031بتاريخ االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر 

والمقامة في كلية طب معالجة االسنان ي دورة كمحاضر ف شاركة حاصل على شهادة م 31

 .31/3/2034بتاريخ االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر 

في ورشة عمل عن القشور الخزفية على هامش مؤتمر لم  مشاركة  حاصل على شهادة 38

  .2032 اذارالشمل الثاني والمنعقد في اربيل  في 

في اجتياز الكورس التدريبي حول الحشوات الضوئية  مشاركة  شهادةحاصل على  39

  .2032/اذار 6وطرائق تبييض االسنان في اربيل  في 

في اجتياز الكورس التدريبي حول نظام الكاد/كام في اربيل   مشاركة  حاصل على شهادة 20

  .2032/اذار 1في 

يبي حول القشور الخزفية من شركة في اجتياز الكورس التدر مشاركة  حاصل على شهادة 23

  .2032/اذار 8-21ايفوكالر في اربيل  في 

لطب االسنان التجميلي و  الدولي االول بغداد مؤتمرحاصل على شهادة مشاركة في  22



 

 

 

 

 

 

 

 .8/32/2032-1للفترة من  زراعة االسنان والمنعقد

والمقامة في كلية طب معالجة االسنان ي دورة ف حاصل على شهادة مشاركة  21

 .34/32/2033بتاريخ االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر 

والمقامة في كلية طب معالجة االسنان ي دورة ف حاصل على شهادة مشاركة  24

 .20/1/2032بتاريخ االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر 

 13-10م الشمل الثاني والمنعقد في اربيل  في في مؤتمر ل مشاركة  حاصل على شهادة 25

  .2032اذار 

-24في مؤتمر النجف لطب االسنان والمنعقد في  مشاركة  حاصل على شهادة 26

25/2/2032 . 

-24في مؤتمر كليات طب االسنان والمنعقد في بغداد في  مشاركة  حاصل على شهادة 21

26/4/2032 . 

في المؤتمرالعلمي الخامس لكلية طب االسنان/الجامعة  مشاركة  حاصل على شهادة 28

 .13/5/2032االردنية والمنعقد في عمان في  

التعليم المستمر برعاية مجموعة حشوات الجذور ي دورة ف حاصل على شهادة مشاركة  29

 .5/30/2032بتاريخ  العراقية

في ورشة العمل المقامة في كلية طب االسنان على هامش  مشاركة  حاصل على شهادة 10

 .31/5/2036الندوى العلمية التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة االسنان بتاريخ

والمقامة في كلية طب معالجة االسنان ي دورة ف حاصل على شهادة مشاركة  13

 .2036في اذار االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر 

حاصل على شهادة مشاركة في الندوة في قسم التعويضات السنية في جامعة بغداد بتاريخ  12

5/4/2036 

حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي االول للدكتور رافع الجبوري لتجميل  11

 . 30/9/2036-9االسنان  بتاريخ 

 

الثالث والملتقى الدولي الثاني حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر النجف الدولي  14

 .32/2036/ 31-36الطباء االسنان بتاريخ 

-1حاصل على شهادة مشاركة ببوستر في مؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا بتاريخ  15

8/32/2036. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .بحوث المنشورة: السابعا 

 

Rank Title of research Journal name volume Issue Year 

1 The effect of Pepsi Cola beverage 

on surface roughness of two 

composite resins (in vitro study) 

 

Mustansiria Dental 
Journal 

 

1 3 2030 

2 Effect of etchant type and the use of 

silane on the shear bond strength of 

composite resin to porcelain 

Journal of Baghdad 

of Dentistry College 
21 4 2033 

1 The effect of two bonding agents 

generations on microleakage of 

composite resin using two light 

curing systems 

 

Rafidain Dent J-Al 33 3 2033 

4 Shear bond strength of three 

composite resins to metal and 

porcelain substrates 

Journal of Genetic 

and Environmental 

Resources 

Conservation 

2 2 2034 

5 The Effect of Different Finishing 

Lines on the Marginal Fitness of 

Full Contour Zirconia and Glass 

Ceramic CAD/CAM Crowns (An 

in-vitro study) 

Journal of Dental 

Materials and 

Techniques 

4 1 2035 

6 Early and delayed effect of 2% 

chlorhexidine on the shear bond 

strength of composite restorative 

material to dentin using a total etch 

adhesive 

Journal of Baghdad 

College of Dentistry 
21 2 2035 

1 Comparative Evaluation of the 

Effect of Different Universal 

Adhesives and Bonding Techniques 

on the Marginal Gap of Class I 

Composite Restoration (A SEM 

Study)  

Journal of Baghdad 

College of Dentistry 
28 4 2036 

8 Effect of curing mode on immediate 

and post-irradiation depth of cure of 

a silorane-based and methacrylate-

based posterior composites (in vitro 

comparative study). 

Journal of Baghdad 

College of Dentistry 

24 1 2012 

    

http://www.jgerc.com/modules/myfiles/files/1_1401364645.pdf
http://www.jgerc.com/modules/myfiles/files/1_1401364645.pdf
http://www.jgerc.com/modules/myfiles/files/1_1401364645.pdf
http://jdmt.mums.ac.ir/article_4595_578.html
http://jdmt.mums.ac.ir/article_4595_578.html
http://jdmt.mums.ac.ir/article_4595_578.html
http://jdmt.mums.ac.ir/article_4595_578.html
http://jdmt.mums.ac.ir/article_4595_578.html
http://jdmt.mums.ac.ir/article_4595_578.html
http://www.jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/707
http://www.jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/707
http://www.jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/707
http://www.jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/707
http://www.jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/707
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1496
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1496
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1496
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1496
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1496
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1496


 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

كلية طب األسنان / جامعة عمادة  عن اعمال اللجنة االمتحانية كتاب شكر وتقدير 1

 بغداد
8002 

كلية طب األسنان / جامعة عمادة  عن جرد المخزن العام شكر وتقديركتاب  8

 بغداد
8002 

عن القاء محاضرة في اليوم  كتاب شكر وتقدير 3

 العلمي

 

 

 

السيد مدير المركز الصحي 

التخصصي لطب االسنان في 

 العلوية

 

8002 

األسنان / جامعة كلية طب عمادة  عن تسليم المواد العالجية للطلبة كتاب شكر وتقدير 2

 بغداد
8002 

 8002 رئيس جامعة بغداد 88دورة اللغة العربية الجتياز  كتاب شكر وتقدير 5

كلية طب األسنان / جامعة عمادة  عن جرد وتدقيق المخزن العام كتاب شكر وتقدير 6

 بغداد
8002 

جامعة ال/ عمادة كلية الشريعة كتاب شكر وتقدير 2

 العراقية
8002 

 8012 /وكالةرئيس جامعة بغداد عن نشر بحث  شكر وتقديركتاب  2

 8012 رئيس جامعة بغدادمساعد   كتاب شكر وتقدير 2

كلية طب األسنان / جامعة عمادة  عن جرد مخزن الميكانيك كتاب شكر وتقدير 10

 بغداد
8012 



 

 

 

 

 

 

 

جامعة كلية طب األسنان / عمادة  عن اعمال اللجنة االمتحانية كتاب شكر وتقدير 11

 بغداد
2/8011 

كلية طب األسنان / جامعة عمادة  عن اعمال اللجنة االمتحانية كتاب شكر وتقدير 18

 بغداد
2/8011 

 8011 / جامعة بغداد الطبكلية عمادة   كتاب شكر وتقدير 13

شكر عن حضور المؤتمر العالمي لدراسات نفط  12

 العراق

 8011 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

كلية طب األسنان / جامعة عمادة  للحصول على الترقية العلمية كتاب شكر وتقدير 15

 بغداد
8018 

 8016 رئاسة الوزراء كتاب شكر  16

 

 

 .:المنظمات والجمعيات  تاسعا 

  3996عضو في نقابة اطباء اسنان العراق منذ. 

  2002عضو في جمعية زراعة االسنان العراقية منذ. 

  الجذور .عضو في جمعية حشوات 

 

 

 المناقشات العلمية. : عاشرا  

 مناقشة العديد من رسائل الماجستير

 االشراف. : حادي عشر  

 االشراف على طلبة الماجستير التالية اسماءهم

 زياد عادل .3

 ربيع جاسم .2



 

 

 

 

 

 

 

 علي فاضل .1

 علي صالح .4

 

 

 اللجان. : ثاني عشر 
  في كلية طب االسنان/جامعة بغداد في  الطبية والعالجية فحص الموادالكشف ولجنة

2008. 

 2001 في كلية طب االسنان/جامعة بغداد 2008-2001للعام الدراسي  اللجنة االمتحانية  

 صيانة جهاز لجنة متابعة نصب وEr-YAG  2001في كلية طب االسنان 

  2030 في كلية طب االسنان/جامعة بغداد2033-2030  للعام الدراسياللجنة االمتحانية  

 2008زن العام الجنة جرد المخ 

  2009رئيس لجنة جرد و تدقيق المخزن العام 

  2031رئيس لجنة جرد لمخزن الميكانيك 

  2034رئيس لجنة استالم و تسليم مخزن الميكانيك 

  2032رئيس لجنة تثمين مانيكانات 

  2009لجنة اختيار عروض شراء جهاز اشعة اسنان 

  2031-2036التنافسي لطلبة الدراسات العليا لجنة االشراف على االمتحان 

  ولحد االن  اللجنة العلمية في فرع المعالجة في كلية طب االسنان /جامعة بغداد من سنة

2030 

  لجنة تقيق البحوث العلمية فرع المعالجة في كلية طب االسنان /جامعة بغداد من سنة

 ولحد االن 2030

  2035-2034االسنان/جامعة بغداد للعام الدراسي لجنة االستالل المركزية في كلية طب 

  2031-2036للعام الدراسي  في كلية طب االسنان/جامعة بغدادلجنة االستالل المركزية 

  2031-2036للعام الدراسي  في كلية طب االسنان/جامعة بغدادلجنة الترقيات العلمية 

  مدراء المختبرات التابعة لوحدة اعتماد الخبراءلجنة 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: رثالث عش 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

8   

3   

2   

5   



 

 

 

 

 

 

 

6   

 

 

 ات.ــ:اللغ رابع عشر 

   العربية           

   االنكليزية             

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


