
 

 10من  1صفحة     

 

 السيره الذاتيه

 لنز علي شعالن د. االسم :

 معالجة اسنان التخصص :

 79.9بمعدل \ 2003بكالوريوس طب و جراحة الوجه والفكين  التحصيل الدراسي:

 )االولمن الدور  333من بين  ل عشونالتسلس                   ( 

 2009ماجستير معالجة اسنان                      

 جامعه بغداد\كليه طب االسنان  الجهة المانحة:

 جامعه بغداد\تدريسيه في كليه طب االسنان  الوظيفه :

 استاذ مساعد:  الدرجة العلمية

 جامعة بغداد\كلية طب االسنان عنوان العمل :

 07823811112 الهاتف النقال :

 :    dr_lentz2006@yahoo.comيالبريد إاللكترون

 2004\1\ 18:تاريخ التعين

 : 2009/7/22تاريخ الحصول على شهادة الماجستير

 9/7/2009: ساعدتاريخ الحصول على لقب مدرس م

 20/1/2013 :تاريخ الحصول على لقب مدرس

 3/2016تاريخ الحصول على لقب االستاذ المساعد: 

 :أوالً : المؤهالت العلمية •

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 2003 طب االسنان بغداد العراق بكالوريوس  1

 2009 طب االسنان بغداد العراق الماجستير  2

3       
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 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

4       

•  ً  التدريس الجامعي :- ثانيا

 ادارة مختبر تشريح االسنان للمرحلة االولى

 للمرحلة الثالثة الحشوات والتيجان والجسورادارة مختبر 

 االشراف على عيادات المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة

 . االشراف على بحوث التخرج للمرحله الخامسه

 االشراف على بحوث طلبة الماجستير

 

 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. ثالثا   •
 ت نوع المشاركه نوع المؤتمر الجهة المنظمه السنه

بغداد-كلية طب االسنان 2009 18مؤتمر العلمي السنوي للكلية    1 محاضر 

فرع التقويم \بغداد-كلية طب االسنان 2010  2 حضور تعليم مستمر 

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2010
 امراض اللثة

 3 حضور تعليم مستمر 

بغداد-كلية طب االسنان 2011 ندوة علمية حول استخدام اجهزة  
 الليزر

 4 حضور

December\ 
2011 

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان
 المعالجة

 5 حضور تعليم مستمر

فرع التقويم \بغداد-كلية طب االسنان 2011  6 حضور تعليم مستمر 

حاسبات \دورة ترقيات جامعة بغداد 2011  7 حضور 

طرائق تدريس \دورة ترقيات جامعة بغداد 2011  8 حضور 

لغة عربية \دورة ترقيات جامعة بغداد 2011  9 حضور 

10\10\2011 فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 
 الصناعة

 10 حضور تعليم مستمر

مؤتمر النجف \مؤتمر محلي  جامعة الكوفة 2012  11 حضور 

 \ورشة عمل حشوات جذور جامعة الكوفة 2012
 مؤتمر النجف

 12 حضور

November\ 
2012 

فرع  \بغداد-االسنانكلية طب 
 المعالجة

 13 حضور تعليم مستمر

2مؤتمر لم الشمل \مؤتمر محلي نقابة اطباء االسنان 2012  14 حضور 

March \ 2012 فرع  \بغداد-كلية طب االسنان
 المعالجة

 15 حضور تعليم مستمر

6\3\2012 فرع طب  \بغداد-كلية طب االسنان 
 اسنان االطفال

االولالملتقى العلمي   16 حضور 

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2013
 المعالجة

 17 حضور تعليم مستمر

25\ 3\2013 فرع طب  \بغداد-كلية طب االسنان   18 حضور تعليم مستمر
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 اسنان االطفال

March\ 2013 فرع  \بغداد-كلية طب االسنان
 المعالجة

 19 حضور تعليم مستمر

20 \3\ 2013 فرع العلوم  \بغداد-االسنانكلية طب  
 االساسية

الهندسة الوراثية \ندوة علمية  20 حضور 

 21 حضور مؤتمر مدينة الطب مدينة الطب 2013

13\ 12\2013 جامعة النهرين -كلية الطب  اليوبيل الفضي  \مؤتمر محلي   22 حضور 

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2013
 المعالجة

 23 حضور تعليم مستمر

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2014
 المعالجة

 24 حضور تعليم مستمر 

المستنصرية \كلية طب االسنان 2014  25 حضور مؤتمر محلي 

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2014
 المعالجة

 26 محاضر التعليم المستمر

مدينة الطب \مؤتمر محلي مدينة الطب 2015  27 حضور 

فرع طب  \بغداد-االسنانكلية طب  2015
 اسنان االطفال

 28 حضور التعليم المستمر

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2015
 المعالجة

 29 حضور التعليم المستمر

1مؤتمر النجف  \مؤتمر دولي نقابة اطباء االسنان 2015  30 حضور 

شعبة  \بغداد-كلية طب االسنان 2015
 ضمان الجودة

استمارة التقييم  \ندوة علمية
 االلكترونية

 31 حضور

فرع التقويم \بغداد-كلية طب االسنان 2015  32 حضور التعليم المستمر 

المستنصرية \كلية طب االسنان 2015  33 حضور مؤتمر محلي 

فرع طب  \بغداد-كلية طب االسنان 2015
 اسنان االطفال

 34 حضور ملتقى علمي

1رافع  \مؤتمر دولي نقابة اطباء االسنان 2016  35 حضور 

 google \دورة ترقيات جامعة بغداد 2016
scholar 

 36 حضور

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2016
 الصناعة

 37 حضور التعليم المستمر

بغداد-كلية طب االسنان 2016 الدراسات العليا  \مؤتمر محلي 
11 

 38 حضور

جامعة بغداد \كلية الطب  2016 كلية الطب \محليمؤتمر    39 حضور 

حشوات الجذور \مؤتمر محلي نقابة اطباء االسنان 2016  40 حضور 

 41 حضور مؤتمر دولي الجامعة التقنية الوسطى 2016

بغداد \كلية الطب 2016 معهد السرطان \مؤتمر محلي   42 حضور 

بغداد \كلية الطب  2016  43 حضور مؤتمر محلي  

15/11/2016 االسنان/ جامعة بغداد قسم كلية طب  
 المعالجة

 44  حضور ورشة عمل

7/12/2017 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

ورشة عمل/ م.م د نصر 
 عزالدين

 45 حضور

15-
16/12/2017  

 46 بوستر مؤتمر النجف الدولي الثالث نقابة اطباء االسنان/النجف

24-
25/11/2017  

االسنان/بابلن نقابة اطباء   47 حضور مؤتمر بابل الدولي االول 

26/12/2017 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

 48 حضور ندوة علمية/ د. احمد طارق

22/11/2017 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

 49 حضور  حلقة علمية
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8/1/2018 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

 50 حضور ندوة علمية/ د. جمال عزيز

10/1/2018 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

 51 حضور ندوة علمية/ د. لطيفة المندالوي

29/11/2017 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

د. لنز علي /ورشة عمل   محاضر 

11/3/2018 بغداد قسم كلية طب االسنان/ جامعة  
 المعالجة

  حضور  ورشة عمل / م.د ياسمين حسن

7/3/2018 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

 47 حضور ورشة عمل/ ا.م.د سيف العرب 

6/3/2018  48 محاضر مؤتمر كلية طب االسنان /بغداد  كلية طب االسنان 

13/1/2018 عمل/ عالقة البيئة بالفنونورشة  جمعية صيانة المصادر الوراثية   49 حضور 

مؤتمر كلية طب  كلية طب االسنان/االسراء 
 االسنان/االسراء

  محاضر

8/5/2018   حضور ندوة ضمان الجودة كلية طب االسنان 

27/11/2017 دورة تدريبية/ فرع امراوجراحة  كلية طب االسنان 
 ماحول االسنان

  حضور

     

     

     

     

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية. ثالثا : 

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

  2004 اطباء االسنانعضو نقابة   1

   عضو جمعيه حشوات الجذور  2

3     

4     

5     

 

 .للجانا:  رابعا   
 اللجان داخل الفرع 

 ت اللجنة

لجنة احتساب السعي للمرحلة 
 الثالثة

1 

غيابات المرحلة الثالثةلجنة   2 

لجنة احتساب السعي  3 
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 للدراسات العليا

 4 لجنة مكتبة القسم

 5 لجنة امتحان المعادلة 

 6 لجنة مقابالت الدراسات العليا 

  7 

   

 اللجان داخل الكلية السنة

 1 لجنة تثمين مانكانات 2012

اللجنة االمتحانية للدراسات  2013
 االولية

2 

لجنة استالم وفحص المواد  2013
 الطبية

3 

 4 لجنة جرد المخزن العام 2015

 5 لجنة تدريس كلية ابن حيان 2014

 6 لجنة تدريس كلية ابن البيطار 2016

 7 لجنة الموقع االلكتروني 2016 -

 8 لجنة تدقيق الكتب المفقودة 2016

 9 لجنة االستالل المركزية 2016

الكليةلجنة مجلة  2017  10 

 11 لجنة التصنيف الوطني 2017

 12 لجنة المختبرات 2017

 13 لجنة  

   

 

 البحوث المنشورة داخل وخارج العراق. :خامسا   
 ت اسم البحث مفرد او مشترك جهة النشر السنة

مجلة كلية طب  2009
 االسنان/ بغداد

 مشترك
 د. لنز علي شعالن
 أ.د. وليد الهاشمي

Comparative study of apical 
extrusion of intracanal 
bacteria using different 
instruments and techniques 
(In vitro study). 

1 

مجلة كلية طب  2011
االسنان/ 

 المستنصرية

 مشترك
 د. لنز علي شعالن
 د. سمر عبد الحميد

Water sorption of three types 
of composite resins 

2 

مجلة كلية طب  2012
 االسنان/ بغداد

 The effect of blood منفرد
contamination on 
compressive 
strength of two materials 
used in treatment of furcation 
perforation (A comparative 
study) 

3 

مجلة كلية طب  2015
 االسنان/ بغداد

 مشترك
 د. لنز علي

Antibacterial effects of 
mineral trioxide aggregate 

4 
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ماجدة الهاشميأ.د.   andBiodentine TM after the 
addition of different 
concentrations of black seed 
aqueous solutions 

مجلة كلية طب  2016
 االسنان/ بغداد

 Effect of Acidic and Energy منفرد
Drinks on Surface 
Roughness of Three Types 
of Bulk Fill Composite 
Materials 

5 

 قبول نشر
الرقم:
660 
10/3/

2016 

مجلة كلية طب 
 االسنان/ بغداد

 مشترك
 د. لنز علي

 د. سامر عون

The effect of different light 
cure systems on 
microhardness of three types 
of bulk fill composite 
materials 

6 

 

 كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. :سادسا   
 ت الجهة المانحة رقم الكتاب تاريخه

24/2/2014  1 وزارة التعليم العالي 301 

 2 جامعة بغداد 552 2011/3/10

 3 جامعة بغداد 2344 2015/6/3

27\1\2016 االسنانكلية طب  716   4 

26\3\2013  5 كلية طب االسنان 2297 

 6 كلية طب االسنان 4406 2012/6/20

 7 كلية طب االسنان 4767 2016/6/20

27/1/2015  8 كلية طب االسنان 716 

 9 كلية طب االسنان 5376 2016/6/30

 سابعا: االشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولية:

 
 ت اسم الطالب اسم البحث السنة

2013 Non-carious 
lesion 

 1 دينا غسان

2013 Non-carious 
lesion 

 2 ديار علي

2014 Bleaching  3 عمار ياسر 

2014 Bleaching 4 عمر شكيب 

2015 Veneer 5 فاطمة باسل 

2016 Inlay, onlay 6 اسيل حامد 

2016 Direct esthetic 7 اسيل فاضل 
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veneer 

2017 Indirect veneer 8 هند يعرب 

2017 Bulk-fill composite 9 وديان عباس 

 


