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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

طب االسنان

1984

الماجستير

جامعة بغداد

طب االسنان

1999

الدكتوراه

-

-

-

أخرى

-

-

-

عنوان رسالة الماجستير:

The effect of removable and fixed orthodontic appliance on the micro-flora of
)dental pique among two age groups (Cross sectional study

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

مقمة في مركز صحي

وزارة الصحة

1985-1984

2

طبيبة اسنان في ديالى

وزارة الصحة  /مستشفى جلولها

1988-1985

3

معيدة في كلية طب االسنان

وزارة التعليم العالي  /كلية طب االسنان 1996-1988

4

طالبة ماجستير  /تقويم االسنان

وزارة التعليم العالي  /كلية طب االسنان 1999-1996

5

مدرس مساعد

جامعة بغداد

2008-2001

6

استاذ مساعد

كلية طب االسنان  /قسم التقويم االسنان

2015-2008

7

استاذ

كلية طب االسنان  /قسم التقويم االسنان
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ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

1

كلية طب االسنان

جامعة بغداد

2016-1988

2

قسم طب االسنان

كلية اليرموك الجامعة االهلية

2013-2012

3

قسم طب االسنان

كلية ابن حيان  /كربالء

2016-2015

4

قسم طب االسنان

كلية اصول الدين /االهلية

2019 -2018

5
6
7
8

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

1

قسم تقويم وطب االسنان اطفال

2

تقويم االسنان

3

تقويم االسنان

4

تقويم االسنان

5

تقويم االسنان

6

تقويم االسنان

7

تقويم االسنان

8
9

المـــــادة
مختبر رابع تقويم اسنان  /عيادة خامس تقويم اسنان
مناقشات وسمنارات خامس تقويم اسنان
عيادات خامس اطفال وقائي
مختبر صف الرابع اولية
عيادات صف خامس اولية
سمينارات صف الخامسس اولية

طالبة دراسات عليا ماجستير
مختبر صف الرابع اولية
عيادات صف خامس اولية
سمينارات صف الخامسس اولية
مختبر صف الرابع اولية
عيادات صف خامس اولية
سمينارات صف الخامسس اولية
عيادات دراسات عليا
محاضرات دراسات عليا (مادتين)
اشراف طلبة دراسات ماجستير
محاضرات دراسات اولية
مختبر صف الرابع اولية
عيادات صف خامس اولية
سمينارات صف الخامسس اولية
عيادات دراسات عليا
مختبرات دراسات عليا

محاضرات دراسات عليا (مادتين)
اشراف طلبة دراسات ماجستير
محاضرات دراسات اولية
مختبر صف الرابع اولية
عيادات صف خامس اولية
سمينارات صف الخامسس اولية
عيادات دراسات عليا
مختبرات دراسات عليا

السنـــــة
1992-1988
1996-1992
1999-1996
2005-1999

2008-2005

2016-2008
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: الرسائل ) التي أشرف عليها،  ( االطاريح:ًخامسا
السنــة
2016

2013
2010

2014

2015

2012

2013

2016

القســـم
تقويم االسنان

تقويم االسنان
تقويم االسنان

تقويم االسنان

تقويم االسنان

تقويم االسنان

تقويم االسنان

تقويم االسنان

اسم األطروحة أو الرسالة

ت

Photographical analysis of
macro and micro aesthetic
appearance in sample of Iraqi
Adults with Class I normal
occlusion (a cross- sectional
study)
The frontal sinus dimensions in
mouth and nasal breathers
in Iraqi adult subjects
Clinical and Radiographic
Survey for Dental Anomalies in
Iraqi Orthodontics Patients
Pharyngeal airway volume and
its relationship to the facial
morphology in nasal breathing
and mouth breathing
subjects (A comparative
computerized tomography
study)
Quantitative assessment of
Mutans Streptococci adhesion
to coated and uncoated
orthodontic archwires
(In vitro study)
Evaluation of canine retraction
rate and molar anchorage
loss on implant and non-implant
sides for Iraqi adult
sample (A clinical and
comparative study)
Shear bond strength of different
lingual buttons bonded to
wet and dry enamel surfaces
with resin modified glass
ionomer cement (in vitro
comparative study)
Evaluation of golden proportion
of maxillary anterior teeth in
different morphological facial
types in a sample of class I
normal occlusion
(photographic, cross sectional
study)

1

2
3
4

5

6

7

8

2006

2015

2002

تقويم االسنان

تقويم االسنان

تقويم االسنان

2005

تقويم االسنان

2015

تقويم االسنان

2005

تقويم االسنان

Occlusal Features in a Group of
Iraqi School Children in
Baghdad City
Assessment of corrosion in
esthetic coated nickel titanium
orthodontic archwires in dry
and wet environment at
different intervals (An In vitro
study)
Effect of Orthodontic
Appliances on Dental Plaque
Microflora - Orthodontic
Patients
Characteristics of Malocclusion
in Iraqi Orthodontic Patients
Anteroposterior Dental Arch
Relationship
An Evaluation of Ion Released
from Two Brands of Brackets in
Three Types of Mouthwashes
Characteristics of Malocclusion
in Iraqi Orthodontic Patients
Anteroposterior Dental Arch
Relationship

9
10

11

12

13
14

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

العنوان
مؤتمر لم الشمل
مؤتمر الطبي العالمي
مؤتمر الطبي العالمي
مؤتمر النجف
مؤتمر النجف
مؤتمر لم الشمل
متقلى طب االسنان اطفال الوقائي

مؤتمر طب ومعالجة اسنان
جمعية تقويم االسنان
االطفال
جمعية تقويم االسنان
مؤتمر كلية اليرموك الجامة االهلية
يوم العلم
دورة عن االحصاء الفني ( sppص)

السنــة

مكان أنعقادها

2009
2014
2015
2012
2016
2012
2015
2016
2016
2016
2014
2014
2016

اربيل
كلية طب – جامعة بغداد
كلية طب – جامعة بغداد
النجف
النجف
اربيل
بغداد
بغداد
نقابة اطباء االسنان
نقابة اطباء االسنان
كلية اليرموك الجامة االهلية
جامعة بغداد
قسم صناعة االسنان  -بغداد

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
لجنة علمية مركزية
لجنة علمية في القسم
لجنة احتساب الدرجات االولية
لجنة امتحانية
لجنة احتساب الدرجات للدراسات العليا
لجنة امتحانية للدراسات العليا
لجنة امتحانية لمعادلة شهادات الخارج
لجنة امتحان E-exam

خارج الكلية
محاضر في كليات االهلية
احتفالية الجامعة
اليوم العلمي للجامعة
ورشة عمل كلية اليرموك
جمعية تقويم االسنان

نوع المشاركة
حضور
حضور
حضور
حضور)
مشارك
مشارك
حضور
حضور
مشارك
مشارك
مشارك
مشارك
مشارك
مشارك

( بحث  /بوستر

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
أسم البحث

ت
1

فحص اسنان رياض االطفال وتقويمها

2

فحص طالب المدارس االبتدائي

السنة

محل النشر
مجلة كلية طب االسنان

2008
2013

3
4

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓

عضو الجمعية تقويم االسنان العراقية

✓

نقابة االطباء االسنان

✓ عضو الجمعية تقويم االسنان امريكية
✓ عضو الجمعية تقويم االسنان عربية
✓

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

1
2
3
4
5

كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر

التقدير

الجهة المانحة
رئاسة الجامعة
رئاسة الجامعة
عميد الكلية
عميد الكلية
عميد الكلية

السنة
2016
2016
2012
2014
2016

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1

أسم الكتاب
ال يوجد

2
3
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات.
✓ اللغة العربية
✓

اللغة الالنكلزية

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

