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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكلوريوس

بغداد

كلية طب االسنان

2005

ماجستير

بغداد

كلية طب االسنان

2011

االن طالب
دكتوراه

بغداد

كليه طب االسنان

ثانيا :التدرج الوظيفي.

ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

طبيب اسنان /معيد

كلية طب االسنان /بغداد

2005

2

طبيب اسنان /تدريسي /مدرس مساعد كلية طب االسنان/بغداد

2011

3

كلية طب االسنان/بغداد

2014

مساعداسنان/تدريسي /مدرس
طبيب

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية طب األسنان

الجامعة
بغداد

الفترة من  -الى
منذ  2005الى االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

تعويضات الفم والوجه والفكين

سريري /مرحلة الرابعة والخامسة

2017-2005

2

تعوبضات الفم والوجه والفكين

صناعة اسنان/المرحلة الثانية مختبر

2011-2010

3

تعويضات الفم والوجه والفكين

مادة سنية /المرحلة الثانية مختبر

2015-2012

خامسا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت
1
2
3
4
5
6
7

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع

دورة تعليم مستمر

2007/12/16

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي

مشارك

ندوه علمية

2010/8/4

كلية التقنيه الصحية

حضور

فرع التعويضات االصطناعية

مشارك
بحث /
(

دورة تعليم مستمر

2011/11/21

فرع التعويضات االصطناعية

مشارك

مؤتمر النجف لطب االسنان

2012

محافظة النجف االشرف

بوستر
حضور

دورة تعليم مستمر

2012/4/20

المؤتمر الوطني الموحد االول
لكليات طب االسنان

2012/4/26-24

نقابة اطباء االسنان
بغداد  /قاعة درب الموسوي
مدينة الطب
مسنشفى الجراحات التخصصية
مدينة الطب
فرع الجراحة  /فرع التعويضات
فندق عشتار /بغداد

حضور
حضور

مشارك
حضور

فندق عشتار /بغداد

حضور

2013/4/23
2013/9/29

فرع معالجة االسنان
فرع العلوم االساسية

حضور
حضور

2013/11/24
2013/11/26
2013
2014/3/31-30

حضور
فرع التعويضات
فرع طب اسنان االطفال والوقائي مشارك
حضور
مدينة الطب  /بغداد
مشارك
مدينة الطب  /بغداد

دورة تعليم مستمر

2011/10/10

 8دورة مع ورشة عمل لتطبيقات 2012/11/29
الليزر لالنسجة الرخوة
2012/12/5-2
 9دورة زراعة االسنان
2012
 10مؤتمر بغداد الدولي لزراعة
وتجميل االسنان
 11المؤتمر الوطني الموحد الثاني
00
2013/4/11-10
لكليات طب االسنان

00
 12دورة تعليم مستمر
 13ندوة عن المخدرات واالثار
السلبية وطرق المعالجة
2013
/29 14
مستمر
دورة/9تعليم
 15الملتقى العلمي الثاني
 16مؤتمر مدينة الطب
المؤتمر العلمي السادس للمجلس
17
العراقي لالختصاصات الطبية

المشاركة

حضور)

مشارك

 18ملتقى الجمعية العراقية الطباء
اسنان التعويضات االصطناعية

2015/1/2

نقابة اطباء االسنان/المقر العام

حضور

 19الملتقى العلمي االول لفرع
تعويضات الفم والوجة والفكين

2015

قاعة الدكتور درب الموسوي
/مدينة الطب

مشارك
بنشر بوستر

 20حضور ورشة عمل تحت
عنوان المراة والسالم
2015/5/5
 21دورة تعليم مستمر

2015/5/5

قسم الجودة

حضور

2015/10/18

فرع العلوم االساسية

حضور

 22المؤتمر العلمي الثالث

2015/11/5-4

مدينة الطب

حضور

2016

نقابة اطباء االسنان

حضور

كليه طب االسنان /بغداد

مشارك

محافظة النجف االشرف

حضور

 21مؤتمر بغداد لحشوات الجذور
2
2016
 22الملتقى العلمي الثاني لفرع
تعويضات الفم والوجة والفكين
2016
 23مؤتمر النجف الدولي

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

عضو اللجنة االمتحانية المركزية  2007اختبار طرائق تدريس ولغة عربية /2006كلية اللغات
جامعة بغداد

رئيس لجنة تدقيقية لمتابعة لجنة شراء
الزجاج للكلية 2007

مؤتمر النانوتكنلوجي االول /جامعة التكنلوجيا
2010

رئيس لجنة تدقيقية لمتابعة وتدقيق سجل كورس المتحان التوفل  2011/7/21-/6/19في
اللجنة االمتحانية للعام 2010
جامعة بغداد/مركز التطويروالتعليم
دورة في امتحان 2011/8/18-7/31 IC3
عضو لجنة احتفالية ترديد القسم
2011/11/3
جامعة بغداد/مركز الحاسبة االلكترونية
متابعة تاهيل منظومة االنترنيت مع وزارة
تكليف خالل العطلة الصيفية لالعوام
االتصاالت 2011/9/29
2012و2013و2014و2015
دورة التاهيل التربوي للتدريسيين -9/9
عضو لجنة جرد المخزن العام 2012
2012/10/11
دورة اللغة العربية للتدريسيين 2012/10/11-9/9
عضو لجنة المشتريات للمواد الطبية
2012
عضو لجنة جرد مخزن الميكانيك 2013دورة الترقيات  /حاسوب 2012/10/25-21
عضو لجنة احتساب سعي للمادة السنية
2015/2014/2013/2012
عضو لجنة امتحان عملي للمادة السنية
2015/2014/2013/2012
عضو اللجنة االمتحانية المركزية للعام
الدراسي  2013و العام 2014

متابعة شراء مواد طبية مع وزارة الصناعة
والمعادن 2012
عضو لجنة االمتحان المركزي لكلية اليرموك
االهلية  2013والعام  2014والعام 2015
رئيسرلجنة الكفاءة الربعة كورسات /لطلبة كلية ابن
حيان االهلية في كربالء /للحصول على االعتراف
2015

مشارك في االمتحان االلكتروني االستطالعي في
 الختبار صالحية2015/3/31 كلية تربية ابن رشد
.البرنامج وامكانية تطبيقه
رئيس ورشة عمل لتدريب طلبة اليرموك على كيفية
االجابة على الورقة االمتحانية االلكترونية
. 2015/5/ 5

عضو لجنة للمتقدمين للدراسات العليا
2013/9/8
)عضو لجنة امتحان المعادلة (الوافدين
2015
رئيس لجنة ادارة االمتحان العملي
2015/5/4 لفرع االطفال
رئيس اللجنة االمتحانية المركزية للعام
2015

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

محل النشر

أسم البحث

ت

Vol. 23, 2011

 مجلة كلية طبEvaluation the effect of zirconium oxide
جامعة/ االسنانnano-fillers addition on some of physical
 بغدادand mechanical properties of denture base
material.

1

Vol. 24(sp. Issue
2),March 2012

 مجلة كلية طبAssessment of zirconium oxide nano-fillers
جامعة/ االسنانincorporation and silanation on impact,
 بغدادtensile strength and color alteration of heat
polymerized acrylic resin.

2

Vol. 25(1),March
2013

 مجلة كلية طبEffect of surface treatments and thermo
جامعة/ االسنانcycling on shear bond strength of various
 بغدادartificial teeth with different denture base
materials.

3

Vol. 26(1),March
2014

 مجلة كلية طبEvaluation the effect of nano-fillers
جامعة/( االسنانTiO2,AL2O3,SiO2)addition on glass
 بغدادtransition temperature , E-modulus and
coeffiecint of thermal expansion of acrylic
denture base material.

4

مجلة طب االسنان Vol. 37,Issue:2
Evaluation of bond strength of surface 5
 conditioned artificial teeth with modified andالعراقية  /النقابة 2015
valplast denture bases with aging.

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓ عضو هيئة ادارية لمنظمة الرسا لحقوق االنسان.2004
✓ عضو نقابة اطباء االسنان .2005

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

السنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

كتاب شكر(عضو لجنة امتحانية)
كتاب شكر (عضو لجنة جرد المخزن العام)
كتاب شكر من مساعد رئيس الجامعة العلمي
كتاب شكر (عضو لجنة مشتريات للمواد الطبية)
كتاب شكر (عضو لجنة جرد مخزن الميكانيك)
كتاب شكر (عضو لجنة االمتحانات المركزية)
كتاب شكر(عضو لجنة امتحانية)
كتاب شكروتقدير (قدم لمدة شهر)
كتاب شكروتقدير (قدم لمدة شهر)
كتاب شكر(عضو لجنة امتحانية)
كتاب شكر(عضو لجنة امتحانية)
كتاب شكر(عضو لجنة امتحانية للطلبة النازحين)
كتاب شكر(عضو لجنة امتحانية للطلبة النازحين)
كتاب شكر(عضو لجنة امتحانية)
كتاب شكر(عضو لجنة مقابلة وتسجيل وارشفة
للطلبة النازحين)

كلية طب األسنان  /العميد
كلية طب األسنان  /العميد
رئاسة جامعة بغداد
كلية طب األسنان  /العميد
كلية طب األسنان  /العميد
كلية اليرموك الجامعة
كلية طب األسنان  /العميد
العميد وزير التعليم العالي
معالي
معالي وزير التعليم العالي
كلية طب األسنان  /العميد
كلية طب األسنان  /العميد
رئاسة جامعة تكريت
نقابة اطباء االسنان
كلية طب األسنان  /العميد
كلية طب األسنان  /العميد

2007
2012/2/29
2012/10/25
2012
2013/3/13
2013/11/17
2013/11/26
2014/1/20
2014/3/27
2014/5/11
2014/6/17
2014/10/20
2014/10/28
2014/11/2
2014/11/10

 16كتاب شكر(رئيس اللجنة االمتحانية)

كلية طب األسنان  /العميد 2015/2/26

2015/4/22

 17كتاب شكر(رئيس اللجنة االمتحانية الخاصة
بامتحان الكفاءة)
 18كتاب شكر(رئيس اللجنة االمتحانية)

كلية ابن حيان الجامعة/
كربالء
كلية طب األسنان  /العميد 2015/10/12

 19كتاب شكر للتدريسين

كلية طب األسنان  /العميد 2016

 20كتاب شكر(استمراري في الدوام لشهر تموز واب) كلية طب األسنان  /العميد 2016/9/6

ثاني عشر :اللغــات.
✓ انكليزي
✓ غربي

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

