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 ةالذاتي ةلسيرا

  غسق هشام جاني ـم:    ـــــاالسـ

 1986 تاريخ الميـالد:

 طب وجراحة الفم واالسنان:العام خصصالت

 تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية :   الدقيق خصصالت

 اللغات:العربية و االنكليزية 

 dr.ghasak@yahoo.com    كتروني:البريد االل

   dr.ghasak@codental.uobaghdad.edu.iq 

 

 والً : المؤهالت العلمية.أ 

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 2008 طب اسنان بغداد العراق بكالوريوس  1

 2014 طب اسنان بغداد العراق الماجستير  2

 

 انياً :التدريس الجامعي.ث 

 الى -الفترة من  الجامعة (/المعهد الجهة  )الكلية ت

 اآلنولغاية   - 2008 جامعة بغداد طب االسنانكلية   1

 

ً ث   لمؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.ا:  الثا

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

1  Workshop rotary protaper system 27-1-2012 مشاركة نقابة اطباء االسنان 

2  international conference of  st1

Iraqi dental collage 
24.26-4-
2012 

 حضور كلية طب االسنان

mailto:dr.ghasak@yahoo.com
mailto:dr.ghasak@codental.uobaghdad.edu.iq
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

3  Seminar &hand on course in dental 

implantology on OT medical implant 

system  

26,28-3-
2013 

اليرموك كلية 
 الجامعة

 مشاركة

4  Continuing education course in 

endodontic 

22-11-
2013 

 حضور نقابة اطباء االسنان

5  Tofel ITP  31-1-2011 مشارك جامعة بغداد 

  جامعة بغداد IC3 4-8-2011اختبار شهادة   6

المؤتمر العلمي السادس للمجلس العراقي   7
 لالختصاصات الطبية

30,31-3-
2014 

 حضور وزارة الصحة 

 (165دورة اللغة العربية )  8
12,27-10-

2014 
 مشاركة جامعة بغداد

 (191دورة التاهيل التربوي )  9
12,27-10-

2014 
 مشاركة جامعة بغداد

10  Medical city conference 
17,18-12-

2014 
 حضور مدينة الطب

11  Dental implant course in department oral 

and maxillofacial surgery  

8,12-3-
2015 

فرع الجراحة /طب 
 اسنان

 مشاركة

12  symposium in prosthetic  st1

department 
7-4-2015 

فرع الصناعة/طب 
 اسنان

 محاضر

 حضور كلية طب االسنان  والسالم المرأة بعنوان ثقافية ندوة  13

 جامعة بغداد 2015-4-22 مشاركة في احتفالية يوم الجامعة  14
عروض 
 منضدية

ندوة لجراحة الوجه والفكين في مستشفى   15

 الكرخ
 حضور مستشفى الكرخ 

المشاركة في الحفل المقام على قاعة درب   16

 الموسوي من قبل الجمعية العراقية للتوحد 
6-4-2015 

الجمعية العراقية 

 للتوحد
 حضور

 مؤتمر مدينة الطب   17
16,17-12-

2015 
 محاضر مدينة الطب

 مشاركة مؤتمر النجف االول  18
18,19-12-

2015 

النجف/ نقابة 
 االسنان

 حضور

 النجف االولمشاركة مؤتمر   19
18,19-12-

2015 

النجف/ نقابة 
 االسنان

 بوستر

 turoitinدورة االستالل   20
30-12-

2015 
 مشارك كلية طب االسنان

 ملتقى طب االطفال والوقائي  21
31-12-

2015 
 حضور كلية طب االسنان
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

 ورشة عمل الطقم المرن  22
27-12-

2015 
 مشاركة كلية طب االسنان

والتفكير الجانبي لحل المشكالتدورة الذكاء   23  17,21-1-
2016 

 مشاركة جامعة بغداد

 مشاركة نقابة اطباء االسنان crown &bridge &occlusion 18-1-2016دورة   24

 حضور كلية طب االسنان 2016-2-22 ندوة االدمان  25

26  
 حشوات الجذوربغداد لمؤتمر 

19,20-2-
2016 

 حضور نقابة اطباء االسنان

 حضور كلية طب االسنان 2016-3-22 رئاسة مجلس الوزراءندوة   27

28  
 مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى

23,24-3-
2016 

الجامعة التقنية 
 الوسطى

 حضور

 الملتقى الثاني لفرع صناعة االسنان  29
فرع صناعة/  5-4-2016

 كليةطب االسنان
 محاضر

 الملتقى الثاني لفرع صناعة االسنان  30
صناعة/ فرع  5-4-2016

 كليةطب االسنان
 بوستر

 الملتقى الثاني لفرع صناعة االسنان  31
فرع صناعة/  5-4-2016

 كليةطب االسنان
 حضور

32  
 مؤتمر الرافدين

21,22-4-
2016 

 محاضر كلية الرافدين

التقنيات الحديثة المستخدمة في مؤتمر   33
 زراعة االسنان

 محاضر كلية طب االسنان 17-5-2016

 مشارك كلية طب االسنان dentium 17-5-2016ورشة عمل   34

مؤتمر رافع الجبوري لطب االسنان   35
 التجميلي 

9,11-10-

2016 

 حضور نقابة طب االسنان

مؤتمر رافع الجبوري لطب االسنان   36
 التجميلي 

9,11-10-

2016 

 بوستر نقابة طب االسنان

37  scientific conference  th15
collage of medicine  

29,30-11-

2016 

 حضور كلية الطب

38  
postgraduate conference  th11 

7,8-12-

2016 

 بوستر كلية طب االسنان
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

39  
postgraduate conference  th11 

7,8-12-

2016 

 حضور كلية طب االسنان

40  
 مؤتمر ابن سينا

16-11-

2017 

 حضور االسناننقابة اطباء 

41  
 مؤتمر رافع الجبوري الثاني

15-

16/9/2017 

 بوستر نقابة اطباء االسنان

42  
 مؤتمر رافع الجبوري الثاني

15-

16/9/2017 

 محاضر نقابة اطباء االسنان

ندوة علمية في فرع تعويضات الفم والوجه   43
 والفكين  

  8-11-

2017 

فرع صناعة/ 
 كليةطب االسنان

 حضور

ندوة علمية في فرع تعويضات الفم والوجه   44
 والفكين  

29-10-

2017 

فرع صناعة/ 
 كليةطب االسنان

 حضور

ندوة علمية في فرع تعويضات الفم والوجه   45
 والفكين  

  19-10-

2017 

فرع صناعة/ 
 كليةطب االسنان

 حضور

ندوة علمية في فرع تعويضات الفم والوجه   46
 والفكين  

22-11-

2017 

فرع صناعة/ 
 كليةطب االسنان

 حضور

 ارج العراقخواخل د ةلبحوث المنشوراابعا : ر 

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1  Histological and histomorphometric analysis of 

strontium chloride coated commercially pure 

titanium implant compare with hydroxyapatite 

coating 

Journal of Baghdad College of 
Dentistry 2015 

2  Torque Removal Test of Strontium Chloride Coated 
Commercially Pure Titanium Implant Compare with 
Hydroxyapatite Coating 

Trends in Biomaterials and Artificial 
Organs 2015 

3  Mechanical Assessment of 

 Oseointegration of Implant Coating with 

Mixture of Strontium Chloride and 

Hydroxyapatite at Different Concentration 

The International Journal of Science   &
Technology 2016 

4  Maxillofacial prosthetic treatment of congenital craniofacial 
defect patients 

International Journal of Advanced 

Research (IJAR) 
2016 

5  Evaluated the effect of addition a composite of silanized 
silicon dioxide Nano filler (SiO2) and carbon nanotube on 
some physical and mechanical properties of heat cured 
PMMA denture base material 

Journal of Al Rafidain University 
College 2016 
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6  Effect of addition strontium carbonate on some 

mechanical properties of heat cured acrylic denture 

base material 

International Journal of Science 

and Research (IJSR)قبول نشر 
2017 

7  Comparative Study of the Effect Incorporating 
(amorphous-crystalline) SIO2 Nanoparticles on Some 

Properties of Poly (methyl methacrylate) Denture Base 
Material. 

 
 Biomedical & Pharmacology 

Journal 
2017 

8  Histomorphometric assessment of implant coating with a 
mixture of strontium chloride and hydroxyapatite at 

different concentration 
  لم ينشر بعد

9  The effect of addition of combination of plasma treated 
polyester and polyamide fibers on surface roughness and 

some mechanical properties of heat cured acrylic resin. 

 قبول نشر في 
Journal of Baghdad College of 

Dentistry 
2017 

 

 

 

 ..بحوث التخرج التي اشرف عليها 

 السنة اسم الطالب لبحث ت

1  Type of impression technique in 

postgraduate clinical 2 case double 

impression techiques 
 مهند رفل

2014-2015 

2  Tear strength of different impression 

materials 
 2016-2015 حسن انور

3  Implant support overdenture with mini ball 

and socket attachment  
 2016-2015 محمد  ياسمين

4  Bite raising appliance  2017-2016 سالملبنى 
5  Esthetic consideration in complete denture 2017-2016 عبدالرحمن  همام 
 2018-2017 بالل   6

 2018-2017 محمد باقر   7

8     

 

 تب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير.ك 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

1  
 2009  وزير الصحة كتاب شكر وتقدير

2  
 2010 -11 -14 عميد طب االسنان كتاب شكر وتقدير

3  
 2014-2-16 وزير التعليم العالي  كتاب شكر وتقدير
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كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

4  
 2015 - 12 -6 االسنانعميد طب  كتاب شكر وتقدير

5  
  2016 -1 -3  رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير

6  
 2016 -2 -18 مدير عام مدينة الطب كتاب شكر وتقدير

7  
 2016- 5 – 16 عميد طب االسنان كتاب شكر وتقدير

8  
 2016 - 6 – 30 عميد طب االسنان كتاب شكر وتقدير

9  
 2016  العالي والبحث العلميوزير التعليم  كتاب شكر وتقدير

10  
 2016 جامعة بغدادرئيس   كتاب شكر وتقدير

11  
 2017-3-.20 عميد طب االسنان كتاب شكر وتقدير

12  
 2017-4-.11 عميد طب االسنان كتاب شكر وتقدير

13  
 2017-7-.12 عميد طب االسنان كتاب شكر وتقدير

14  
 2017 وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير

15  
 2017-11-.20 رئيس جامعة بغداد شكر وتقديركتاب 

16  
 2017-12 -5. عميد طب االسنان كتاب شكر وتقدير

 
 لتعليم المستمر ا: لثامن ا 

 السنة  صفة دورة التعليم ت

   2015 – 4 – 26 حماضر دورة التعليم يف فرع تعويضات االصطناعية   1
 2015 - 11 – 23 حماضر دورة التعليم يف فرع تعويضات االصطناعية  2
 2016 - 4 – 25 حماضر دورة التعليم يف فرع تعويضات االصطناعية  3
 2016-11-15 حماضر دورة التعليم يف فرع تعويضات االصطناعية  4

 2017 حضور تعويضات االصطناعيةدورة تعليم مستمر يف   5
 

 .لتدرج الوظيفيا:لتاسعا 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010 التشخيص الفميفرع  معيد  1
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 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2012 فرع املعاجلة معيد  2
 2013 فرع تعويضات االصطناعية معيد  3
 ولغاية اآلن -2014 فرع تعويضات الفم والوجة والفكني تدريسي  4

 

 


