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أوالً  :المؤهالت العلمية:
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب األسنان

1997

الماجستير

بغداد

طب األسنان

2001

الدكتوراه

بغداد

طب األسنان

2006

• ثانيا ً  :التدرج الوظيفي:
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من -

1

معيد

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد/قسم
جراحة الفم والوجه والفكين

1998-1997

2

طالب ماجستير

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد/قسم
معالجة االسنان

2001-1998

3

مدرس مساعد

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد/

2007-2001

4

مدرس

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد/

2011-2007

5

استاذ مساعد

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد/

-2011

الى

• ثالثا ً  :التدريس الجامعي:
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية طب األسنان

جامعة بغداد

 -1997و لحد األن

• رابعا ً  :التحصيل العلمي :
 .1بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان في  1997بمعدل  %84,723وكان تسلسله االول
من مجموع  226متخرجا.
 .2ماجستير علوم في معالجة االسنان في  2001بتقدير جيد جدا وكان معدله %86,35
عنوان اطروحة الماجستير" :تأثير النظام الالصق على التسرب المجهري لحافة حشوات
االملغم – راتنج الكومبوزت المركبة ومن الصنف الثاني (دراسة مختبرية)".
 .3دكتوراه علوم في معالجة االسنان في  2006بتقدير امتياز وكان معدله  %90,08عنوان
اطروحة الدكتوراه " :تقييم المستخلص الزيتي للحبة السوداء كعقار لقنوات جذور
االسنان (دراسة احياء مجهرية,دراسة نسيجية,ودراسة مناعية)".

• خامسا :الخبرة العلمية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

معيد في قسم جراحة الفم والوجه والفكين في كلية طب االسنان /جامعة بغداد من -1997
.1998
طالب ماجستير في قسم معالجة االسنان في كلية طب االسنان /جامعة بغداد للفترة من
.2001-1998
طالب دكتوراه في قسم معالجة االسنان في كلية طب االسنان /جامعة بغداد للفترة من -2001
.2006
مدرس لمادة تشريح االسنان للمرحلة االولى في كلية طب االسنان /جامعة بغداد للفترة من
.2006-2001
اشراف على مختبر الفانتوم للمرحلة الثالثة وعيادات طالب المرحلتين الرابعة والخامسة في
كلية طب االسنان /جامعة بغداد من .2003
مدرس لمادة التيجان والجسور للمرحلة الثالثة في كلية طب االسنان /جامعة بغداد.
اإلشراف على طلبة الدراسات العليا (الماجستير) من .2010

• سادسا  :الشهادات واألنشطة العلمية االخرى:
ت

العنوان

1

حاصل على شهادة وجائزة مسابقة الطلبة المتفوقين االوائل في اختصاص طب االسنان
في .1997/8/4
حضور معظم مؤتمرات وفعاليات نقابة اطباء اسنان العراق من عام  1997ولحد االن.
حاصل على وثيقة نجاح في امتحان الكفاءة للغة اجنبية حية من اللجنة المركزية
المتحانات اللغات االجنبية الحية في كلية اللغات بتاريخ .1998/3/14

4

حاصل على شهادة مشاركة في الدورة التأهيلية لتعليم الحاسوب والمقامة في كلية
التربية/ابن الهيثم/قسم علوم الحاسبات للفترة من (2000/6/13-5/27دورة .)33

2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

حاصل على شهادة مشاركة في الدورة التدريبية لزراعة االسنان والمقامة في نقابة اطباء
اسنان العراق في اب .2002
حاصل على شهادة مشاركة في الدورة المتقدمة في حشوات الجذور والمقامة في كلية
طب االسنان/جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر للفترة من .2004/9/ 20-18
حاصل على شهادة مشاركة في الدورة المتقدمة في التيجان والجسور والمقامة في كلية
طب االسنان /جامعة بغداد ضمن دورات التعليم المستمر في تشرين االول .2004
حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين لنقابة اطباء اسنان العراق
والمنعقد في كردستان للفترة من .2005/3/30-26
حاصل على شهادة مشاركة في الدورة التدريبية لزراعة االسنان لشركة فريادنت و
المنعقدة في عمان /االردن للفترة .2005/11/18-17
حاصل على شهادة مشاركه في حمالت التوعية  FDIالمقامة في دبي للفترة من -24
.2007/10/27
حاصل على شهادة مشاركة في دورة الترقية العلمية من جامعة بغداد/مركز الحاسبة
االلكترونية للفترة .2007/12/17-13
حاصل على شهادة مشاركة في دورة التأهيل التربوي 97للتدريسسين في جامعة بغداد
للفتره  2007/12/9الى .2008/1/17
حاصل على شهادة مشاركة في دورة اللغه العربية  71للتدريسيين في جامعة بغداد للفترة
من  2007/12/9الى .2008/1/17
حاصل على شهاده مشاركة في الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان االطفال والوقائي في
جامعة بغداد بتاريخ .2015/12/31
حاصل على شهادة مشاركه في التعليم المستمر في نقابة االطباء بتاريخ .2015/11/25
حاصل على شهادة مشاركة في الندوة في قسم التعويضات السنية في جامعة بغداد بتاريخ
2016/4/5
حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي  EDSICلنقابة اطباء
االسنان والمقامة في مصر بتاريخ .2016/9/2- 8/31
حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي االول للدكتور رافع الجبوري لتجميل
االسنان بتاريخ .2016/9/10-9

19

حاصل على شهادة مشاركة في مؤتمر كلية الطب /جامعة بغداد بتاريخ -29
.2016/11/30
حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر النجف الدولي الثالث والملتقى الدولي الثاني
الطباء االسنان بتاريخ .2016/12/ 17-16

21

حاصل على شهادة مشاركة ببوستر في مؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا بتاريخ -7
.2016/12/8

22

حاصل على شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي  EDSICلنقابة اطباء
االسنان والمقامة في مصر بتاريخ .2016/9/2- 8/31

20

23

: البحوث المنشورة والكتب المؤلفة:• سابعا
Rank

Title of research

1 Effect of tooth brushing
technique on oral hygiene in
patients with fixed
orthodontic appliances.
2 Assessment of the accuracy
of a fifth generation apex
locator (in vitro study).
3 Microleakage evaluation of a
silorane-based and
methacrylate-based packable
and nonofill posterior
composites (in vitro
comparative study).
4 Effect of curing mode on
immediate and postirradiation depth of cure of a
silorane-based and
methacrylate-based posterior
composites (in vitro
comparative study).
5 Dissolution of calcium ion
from teeth treated with
different concentrations of
siwak water extract in
comparison with sodium
fluoride.
6 Fracture resistance of
weakened premolars
restored with sonically
activated composite, bulk-

Journal name

volume

Issue

Year

Journal of
17
Baghdad College of
Dentistry

1

2005

Journal of
23
Baghdad College of
Dentistry
Tikrit Journal for 1
Dental Sciences

1

2011

Journal of
24
Baghdad College of
Dentistry

1

2012

Journal of
26
Baghdad College of
Dentistry

1

2014

Journal of
26
Baghdad College of
Dentistry

4

2014

2012

filled and incrementallyfilled composites (a
comparative in vitro study).
7 An evaluation of the efficacy
of different gingival
retraction materials on
gingival tissue displacement
(a comparative in vivo
study).
8 Evaluation of the marginal
and internal fitness of fullcontour CAD/CAM crowns
fabricated from zirconia,
lithium disilicate, zirconia
reinforced lithium disilicate
and hybrid dental ceramic by
silicone replica technique (a
comparative in vitro study).

Journal of
27
Baghdad College of
Dentistry

4

2015

Journal of Genetic 4
and Environmental
Resources
Conservation
(JGERC)

1

2016

: الجوائز و شهادات التقدير،  كتب الشكر: • ثامنا
السنة

الجهة المانحة

2003

 جامعة بغداد/ كلية طب األسنان

2004

السيد مدير المركز الصحي
التخصصي لطب االسنان في
العلوية

2007

 جامعة بغداد/ كلية طب األسنان

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

ت

جامعة/ كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان1
بغداد وذلك لجهودة المبذولة في العمل في عيادة طب
.االسنان المنتقلة
 كتاب شكر وتقدير2

 كتاب شكر من النقابة عن المشاركة في اليوم العالمي3
.FDI

 4كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بغداد عن
المشاركتم في دورة التأهيل التربوي ()97
للتدريسيين
 5كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان /جامعة
بغداد عن تأهيل مختبر الفانتوم
 6كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان /جامعة
بغداد لحصوله على الترقية العلمية
 7كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان /جامعة
بغداد

جامعة بغداد

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد

2012

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد

2012

كلية طب األسنان  /جامعة بغداد

2016

جامعة بغداد

2016

رئيس الوزراء

2016

 5كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بغداد
 6كتاب شكر من السيد رئيس الوزراء

• تاسعا :المنظمات والجمعيات:
• عضو في نقابة اطباء اسنان العراق منذ .1997
• عضو في جمعية زراعة االسنان العراقية منذ .2002
• عضو في جمعية حشوات الجذور العراقية منذ .2010

• عاشرا  :المناقشات العلمية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008

مناقشة طالب الماجستير مصطفى رشاد.
مناقشة طالب الماجستير إحسان صباح .
مناقشة طالب الماجستير محمد قاسم محمد.
مناقشة طالب الماجستير أوس حسن عطية.
مناقشة طالب الماجستير أحمد عطا محيميد.
مناقشة طالب الماجستير زياد عادل خليل.
مناقشة طالب الماجستير حسين محمد وجيه.
مناقشة طالب الدكتوراه تمارة سردار.
مناقشة طالب الماجستير مهند أحمد عبد الكريم.
مناقشة طالب الماجستير جابر فائز عبد الكاظم.
مناقشة طالب الماجستير سرى عبد األمير.
مناقشة طالب الماجستير حيدر طالب فاضل.

•
•
•
•

مناقشة طالب الماجستير أسيل عبد هللا صالح.
مناقشة طالب الماجستير صفا عدنان كعيد.
مناقشة طالب الماجستير محمد حامد عبود.
مناقشة طالب الماجستير ديما باسل إسماعيل.

• حادي عشر  :اإلشراف:
• طالبة الماجستير فاطمة فهد عبيد.
• طالبة الماجستير زينب محمد داود.
• طالبة الماجستير سمر خالد العادل.

• ثاني عشر  :اللجان:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

عضو في اللجنة االمتحانية في كلية طب االسنان/جامعة بغداد في سنة .2009
رئيس لجنة فحص المواد في كلية طب االسنان/جامعة بغداد في سنة .2010
عضو في اللجنة العلمية في فرع المعالجة في كلية طب االسنان /جامعة بغداد من سنة
 2010ولحد اآلن.
عضو في لجنة إستالم مختبر الفانتوم وفقا لألمر اإلداري المرقم د 4720/8/في
.2011/10/3
عضو في لجنة متابعة البنى التحتية لتطوير القدرات العلمية وفقا لألمر اإلداري المرقم
د 8540/8/بتاريخ .2014/11/19
عضو في اللجنة الوزارية المختصة بالنظر في إستحداث الدراسات العليا في جامعة الكوفة
في سنة .2015
رئيس لجنة لجرد محتويات قاعة الحاسبات في بناية المستشفى والطابق السابع وفقا
لالمر االداري المرقم د 467/8/بتاريخ .2016/1/21
عضو في لجنة تقييم المنهج الدراسي لجامعة طهران وفقا لألمر اإلداري المرقم
ع/ب.ع 1501/في .2016/4/18
عضو في لجنة اإلشراف على اإلمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا
(ماجستير/دكتوراه) للعام الدراسي .2017/2016
عضو في اللجنة العلمية المركزية في كلية طب األسنان /جامعة بغداد في .2016
عضو في لجنة مدراء المختبرات التابعة لوحدة إعتماد المختبرات وفقا لألمر اإلداري
المرقم  97بتاريخ .2017/1/3

• ثالث عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة:
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

2016

Marginal and Internal Fitness of Ceramic Crowns by
Silicone Replica: Basic Concepts and Techniques.
LAMBERT Academic Publishing.

:اللغــات: رابع عشر
✓ العربية
✓ االنكليزية
CD  يتم تسليم نسخة على: ملحوظة

1

