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 المؤهالت العلمية

 التاريخ الجهة المانحة الشهادة ت

1 
بكالوريوس طب وجراحة الفم 

 واالسنان

كلية طب االسنان / 

 جامعة بغداد
16/8/2003 

2 
الماجستير السريري في طب 

 اسنان االطفال

ميري/ جامعة كوين 

 لندن
3/11/2011 
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الصادر عن وزارة الصحة  8/1/2004بتاريخ  6/5/558تاريخ اول تعيين: االمر الوزاري المرقم 

االقامة الدورية ومن ثم التعيين على مالك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض قضاء فترة 

والخاص بتعيين االوائل حيث صدر االمر الوزاري من  1999لسنة  20استنادا الجكام القرار رقم 

ومن ثم االمر الجامعي ذي   2/1/2006بتاريخ  9وزارة التعليم العالي/ الدائرة القانونية ذي الرقم 

 .5/1/2006بتاريخ  567العدد 

 

 المهام والعمل في الجامعة

 الخالصة:

 6/9/2009ولغاية االلتحاق بالبعثة الدراسية بتاريخ  7/1/2006معيد في كلية طب االسنان من 

بتاريخ  48/2465بموجب امر االنفكاك الصادر من عمادة كلية طب االسنان ذي العدد ع/

13/9/2009. 

رقم بموجب االمر االداري الم 18/1/2012انتهاء البعثة الدراسية: المباشرة في الكلية بتاريخ 

 .24/1/2012والصادر عن عمادة كلية طب االسنان بتاريخ  48/539د/

 . 26/8/2012بتاريخ  28221منح اللقب العلمي: مدرس مساعد بموجب االمر الجامعي المرقم 

 

 

مدرس مساعد في كلية طب االسنان جامعة بغداد/ فرع طب اسنان االطفال  العمل االكاديمي:

 ويتضمن التالي: والوقائي

االشراف على طلبة المرحلة الخامسة اثناء عالج االطفال في العيادات على مدار االسبوع  /1

 وحسب النصاب الجامعي.

 :وكما موضح في الجدول ادناه االشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولية /2
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 السنة
عدد 

 الطلبة
 ن البحوثاويعن

2012-

2013 
2 

1. Diagnosis of dental caries. 

2. Management of dental caries. 

2013-

2014 
2 

1. Eruption of permanent teeth among 6-12 years 

children attending college of dentistry/ Baghdad 

University. 

2. Infection control in dentistry. 

2014-

2015 
2 

1. Severity of occlusal caries in permanent first molar 

among 6-8 years old children assessed using 

international caries detection and assessment system 

(ICDAS). 

2. Assessment of orthodontic problem in children aged 

6-12years with respect to E space loss, molar 

relationship and other occlusal discrepancies. 

2015-

2016 
3 

1. Prevalence of trauma in anterior teeth in children 

aged 7-12 years and its management. 

2. Occurrence of class Ш fillings among patients 

visiting dental institute at department of Pediatric and 

Preventive Dentistry. 

3. Prevalence of molar incisor hypominerlization in 

school children aged 7-12 years old. 

2016-

2017 
3 

1. Oral hygiene practice by parents and its relation to 

their children's oral health. 

2. Occurrence of extracted primary molars in children 

aged 5-7 years and its outcome. 

3. Oral hygiene practice; frequency of beverages and 

soft drinks consumption in children aged 6-10 years and 

presence of carious fissures in permanent first molars. 

 

2017-

2018 
3 

1. management of stained fissure in permanent molars in 

young patient. 

2. Management of intruded incisor in children and 

young adult (review). 
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 السنة
عدد 

 الطلبة
 ن البحوثاويعن

2017-

2018 
3 

3. Management of avulsed incisor in children and young 

adult (review). 

2018-

2019 
2 

1. Traumatic injuries:crown fracture and its 

management(review). 

2. Use of crowns in restoring primary teeth. 

 

 

 

 المهام االدارية واللجان

 التاريخ المهام المكلف بها ت

 2009-2008 مقرر فرع طب اسنان االطفال والوقائي 1

 2013-2012 لجنة الصيانة في الفرع  2

 2013-2012 غرفة الفحص داخل الفرعلجنة  4

 2012 لجنة صيانة وصرف في الكلية/ عضوا 5

 22/10/2012 رئيسا / لجنة اعداد كشف تخميني الجهزة طب االسنان العالجية 6

 1/11/2012 لجنة فتح عطاءات صيانة االجهزة/ عضوا 7

 2012 لجنة جرد المخزن العام /عضوا 8

 4/4/2013 عضوا / االلكتروني الخاص بمجلة الكلية العلميةلجنة الموقع  9

 2014-2013 اللجنة االمتحانية /عضوا 10

 14/10/2014 لجنة امتحان الطلبة النازحين من كلية طب االسنان/جامعة تكريت /عضوا 

 2015-2014 اللجنة االمتحانية /عضوا 11

 13/10/2015 الصيفيةاللجنة االمتحانية / تكليف خالل العطلة  12

 2016-2015 لجنة غرفة التخدير قصير االمد داخل الفرع 13

 12/1/2016 عضو اللجنة المالية للملتقى العلمي الثالث لفرع طب اسنان االطفال والوقائي 14

 17/2/2016 عضوا / لجنة متابعة تسليم السكراب واالثاث واالجهزة الطبية المستهلكة 15

-10/7 بالتدريب الصيفي لطالب المرحلة الخامسةتكليف  16

10/8/2016 

 7/6/2016 عضوا  / لجنة تحقيق لمعالجة نقص درجات بعض الخريجين 17

 16/6/2016 عضوا لجنة جرد اضابير الطلبة الخريجين / 18

 24/10/2016 لجنة تثمين وتقدير االموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لكليتنا/ رئيسا 19

لجنة متابعة واحتساب متطلبات العمل السريري / طب اسنان االطفال )المرحلة  20

 عضوا الخامسة( /

2016-2017 

 2017-2016 عضوا / لجنة التخدير قصير االمد 21
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 2017-2016 عضوا / لجنة صيانة الفرع 22

 2017-2016 عضوا اللجنة االمتحانية / 23

  2017 انتشار العدوى واالتالف الطبيعضو لجنة مركزية للحد من  24

 2018-2017 عضو لجنة صيانة الفرع 25

 2018-2017 عضو لجنة فحص المرضى داخل الفرع 26

 2017 مسؤول وحدة معالجة النفايات الطبية 27

 2017 عضو لجنة مركزية المتحان معادلة الشهادة 28

 2018-2017 عضو اللجنة االمتحانية 29

 2018 لجنة لفحص البرنامج االمتحاني الجديدعضو  30

 2018 عضو لجنة تنسيقية العداد قوائم الخريجين 31

 2018-2017 عضو اللجنة االمتحانية لالمتحان الوزاري التنافسي 32

 2017 مسؤول وحدة معالجة النفايات الطبية 33

 2019-2018 عضو اللجنة االمتحانية 34

 2019-2018 الفرععضو لجنة صيانة  35

 

 دورات التعليم المستمر

 ركةاصفة المش الدورة وتاريخ مكان

 ورضح فرع طب اسنان االطفال والوقائي  12/11/2012

 ورضح فرع طب اسنان االطفال والوقائي  21/12/2014

 ورضح فرع العلوم االساسية 14/4/2015

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 20/12/2015

 ورضح فرع امراض اللثة وجراحة ماحول االسنان 14/3/2016

 ورضح فرع التعويضات االصطناعية 24/11/2016

 ورضح فرع طب اسنان االطفال والوقائي 18/12/2016

 ورضح فرع طب اسنان االطفال والوقائي 24/12/2017

 ورضح العلوم االساسيةفرع  5/3/2018

 

 الندوات العلمية 

 مكان الندوةتاريخ و
صفة 

 المشاركة
 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 11/2/2012

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 14/3/2012

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 19/9/2012

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 26/9/2012

 حضور اسنان االطفال والوقائيفرع طب  12/11/2012

 محاضر فرع طب اسنان االطفال والوقائي 19/12/2012

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 20/2/2013
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 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 20/3/2013

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 3/4/2013

 حضور والوقائيفرع طب اسنان االطفال  24/4/2013

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 23/9/2013

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 16/3/2014

 حضور ندوة  مركزية عن االستالل  7/1/2015

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي/ ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي 23/2/2015

 حضور االطفال والوقائيفرع طب اسنان  27/2/2015

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 13/3/2015

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 19/4/2015

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 18/10/2015

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 20/12/2015

ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي عن  والوقائي/فرع طب اسنان االطفال  2016 /4/1

 مرض النكاف
 حضور

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  21/2/2016

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 13/3/2016

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 17/4/2016

 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 6/3/2016

  

  

  

 

 نشاطات اخرى

 التاريخ عنوان النشاط ومكانه
صفة 

 المشاركة

Basic clinical photography /Dental school at 

whitechapel/ London 
16/11/2009 

حضور 

 ومشاركة

Best practice in managing traumatized incisors 

in young children/ Dental school at whitechapel/ 

London. 

30/11/2009 
حضور 

 ومشاركة

ICDAS an aid to caries management/ Dental 

school at whitechapel/ London. 
26/11/2010 

حضور 

 ومشاركة

British society of Pediatric Dentistry/South east 

branch meetings\London. 

26/1/2010 
حضور 

 ومشاركة
9/11/2010 

26/1/2011 

Dental resuscitation training day\London 9/9/2010 
حضور 

 ومشاركة

Audit meeting at Dental institute\Royal London 

Hospital 
10/2010 

حضور 

 ومشاركة

 حضور 2012نيسان/ مؤتمر لم الشمل الدولي الثاني الطباء االسنان في اربيل
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 حضور 18/12/2014-17 مؤتمر مدينة الطب

 مشاركة FDI 19/3/2015المشاركة في يوم صحة الفم واالسنان ل 

حظورالمؤتمر االول لفرع التعويضات االصطناعية في كلية 

 طب االسنان / جامعة بغداد
 حضور 2015نيسان 

حظورالمؤتمر الدولي الثاني الذي تقيمه نقابة اطباء االسنان في 

 العراق لطب االسنان التجميلي
 حضور 3/4/2015

 محاضر 5/5/2015 ورشة عمل اقيمت في كلية اليرموك الجامعة قسم طب االسنان

 حضور 8/1/2016 محاظرة عن التيجان والجسور في نقابة اطباء االسنان

البورد العراقي لالختصاصات الصحية والطبية على مؤتمر 

 قاعة درب الموسوي
16-17/3/2016  حضور 

المشاركة الميدانية في  اليوم  العالمي لصحة الفم 

 واالسنان/مدارس بغداد الدولية
 مشاركة 19/3/2016

القاء محاظرة على نحبة من االساتذة في مدارس بغداد الدولية 

صحة الفم واالسنان بخصوص ) تعرض بمناسبة اليوم العالمي ل

 اسنان االطفال لشدة وكيفية التعامل معها (

19/3/2016  محاضر 

 حضور 30/11/2016-29 المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الطب

مؤتمر الدراسات العليا الحادي عشر لكلية طب االسنان /جامعة 

 بغداد
 حضور 7-8/12/2016

حلقة دراسية في فرع طب اسنان االطفال والوقائي بعنوان 

 consent in dentistryالموافقة قبل البدء بالعالج 
 محاضر 15/10/2017

بعنوان:  في فرع طب اسنان االطفال والوقائي ندوة علمية

insulin resistance in obese patient 
 حضور 5/11/2017

ل والوقائي بعنوان: حلقة دراسية في فرع طب اسنان االطفا

infection control   وdiet and nutrition 
 حضور 12/11/2017

ورشة عمل في قاعة االستاذ الدكتور فاضل القدسي حول منع 

 انتقال العدوى ومعالجة النفايات الطبية
 محاضر 16/11/2017

ندوة علمية في فرع طب اسنان االطفال والوقائي بعنوان: 

diabetes mellitus 
 حضور 19/11/2017

ندوة علمية في فرع طب اسنان االطفال والوقائي بعنوان: 

infection control policy 
 محاضر 26/11/2017

دورة تدريبية في فرع لمراض وجراحة ماحول االسنان بعنوان 

gum grafting technique 
 حضور 27/11/2017

 حضور 30/11/2017-29 حضور مؤتمر كلية الطب/جامعة بغداد

 حضور 14/12/2017-13 حضور مؤتمر مدينة الطب / درب الموسوي

بعنوان: حلقة دراسية في فرع طب اسنان االطفال والوقائي 

 االقتباس واالستالل
 حضور 17/12/2017

ورشة عمل على هامش مؤتمر الدراسات العليا الثاني عشر / 

لطب اسنان بغداد في فرع التقويم حول زرعات االسنان المرافقة 
 حضور 21/12/2017
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 لجهاز التقويم الثابت

ورشة عمل في فرع التعويضات االصطناعية حول استخدام 

  endnoteبرنامج 
 حضور 3/1/2018

 جامعة بغداد /مؤتمر الدراسات العليا لكلية الطب

 
 حضور 22/2/2018

ندوة علمية في فرع طب االسنان والوقائي عن المواد الجديدة 

 للحشوات في مجال طب اسنان االطفال
 حضور 4/3/2018

 حلقة دراسية في فرع طب اسنان االطفال والوقائي بعنوان: 

 االسنان الحساسة. ;طب االسنان في المستقبل 
 حضور 18/3/2018

المشاركة في اليوم العالمي لصحة الفم باعطاء نصائح للطلبة في 

 زيارة ميدانية لمدرسة زرقاء اليمامة.
 مشاركة 20/3/2018

التاسع عشر لطب االسنان القاء محاضرة في المؤتمر العلمي 

 tips forالذي عقدته كلية طب االسنان / جامعة بغداد بعنوان 

infection control 

 محاضر 19-20/3/2018

ندوة علمية في فرع طب االسنان والوقائي عن التاثيرات النفسية 

سن النضج وتاثيره ;لعالج االسنان على مريض طب االسنان 

 على صحة الفم

 حضور 1/4/2018

حلقة دراسية في فرع طب االسنان والوقائي عن السمنة 

وتاثيرها على عمل طبيب االسنان باالضافة الى االركونوميكا 

 السنان.في مجال طب ا

 حضور 8/4/2018

 حضور 15/4/2018 حلقة دراسية في فرع طب االسنان والوقائي عن هشاشة العظام

ورشة عمل في كلية طب االسنان/ جامعة البيان حول اللجنة 

 االمتحانية والوحدات الدراسية
 محاضر 30/4/2018

 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية

 BSPD  2011عضو جمعية اطباء اسنان االطفال البريطانية 

 

  2004عضو نقابة اطباء االسنان العراقية منذ 

 

 

 

 والشهادات التقديرية كتب الشكر

 20/11/2007 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 13/4/2008 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 28/10/2008 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد
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 2013-2012 دائرة البعثات والعالقات الثقافية /شهادة تقديرية 

 3/2/2013 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

كتاب شكر من معالي وزير التعليم العالي خاص بالطلبة 

المبتعثين والعائدين الى العراق بعد حصولهم على الشهادة 

 المطلوبة

27/10/2013 

 16/2/2014 كتاب شكر من معالي وزير التعليم العالي

 17/6/2014 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 20/10/2014 كتاب شكر من رئيس جامعة تكريت

 28/10/2014 اطباء االسنان العراقيةكتاب شكر من نقابة 

 2/11/2014 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 10/11/2014 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 26/2/2015 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 30/6/2016 عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغدادكتاب شكر وتقدير من 

 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 71/6408عدد 
13/9/2017 

ذي  كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 71/7994العدد 
7/11/2017 

ذي  االسنان/جامعة بغدادكتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب 

 71/2746العدد 
18/3/2018 

ذي  كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 71/2747العدد 
18/3/2018 

ذي  كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 71/2749العدد 
18/3/2018 

  

 

 


