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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 يس الجامعي .رثالثاً : التد 

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

 2015-1991 بغداد كلية طب االسنان 1

 2006-2004 اليمن \اب  كلية طب االسنان 2

 2012 اليرموك كلية طب االسنان 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1996-1991 صناعة االسنان قسم صناعة االسنان 1

 الى -ة من الفتر الجهة الوظيفة ت

 1996-1991 كلية طب االسنان / جامعة بغداد معيدة 1

 2010--1996 كلية طب االسنان / جامعة بغداد تدريسية 2

تدريسية ومشرف على طالب دراسات  3

 عليا

 2015-2010 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

 2015-2011 جامعة بغداد–كلية طب االسنان  مناقش طالب دراسات عليا 4

 2015-2011 جامعة بغداد–كلية طب االسنان  مقوم علمي ولغوي 5

-مصر-االردن-للطالب القادمين من اوكرانيا ممتحن شهادات معادلة 6

 سوريا .

2013-2015 

 

 
 2016-2015 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  مناقش مشاريع تخرج المرحلة الخامسة 7



 

 

 

 

 

 

 

الرابعة  ةحلالمر  \صناعة االسنان  2

 والخامسة

 2006-1996 االشراف على العيادات

تدريس المرحلة   \صناعة االسنان  3

 الثالثة

 2014-2006 صناعة االسنان نظري وعملي

تدريس المرحلة    \صناعة االسنان  4

 الثانية

 2015-2014 المادة السنية

 2015-2010 تهيئة سمنارات الدراسات العليا 5

 2015-2010 االشراف على العيادات الدراسات العليا 6

 2015-2010 االشراف على طالب الدبلوم ورسائل الماجستير الدراسات العليا 7

 2016 مناقشة طلبة الدبلوم الدراسات العليا 8

 2012  ممتحن لمادة السمنارات الدراسات العليا 9

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً: 

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

 مقارنة الخواص الميكانيكية بين مادة 1

 الكروم واالكريل المرن )ماجستير(

 

 2011 مناقش\صناعة االسنان 

 2011 شرفم\صناعة االسنان  اسباب وثاثيرات احتكاك االسنان )دبلوم( 2

ي التمدد على لالعا تاثير الجير السني 3

 تحسين التصاق الطقم العلوي

 2012 مقوم \صناعة اسنان

قوة الشد ومقدار االنحراف دراسة مقارنة  4

 بين مادتي االسيتال ومادة الكروم

 2013 مقوم \صناعة اسنان

طالة اتاثير االلياف الزجاجية في  5

 المواد المبطنةعمر

 2013 مقوم \نصناعة اسنا

على خواص مادة الراتج االكريل HAتاثير 6

 راريالح

 2014 مقوم \صناعة اسنان



 

 

 

 

 

 

 

تاثير الليزرعلى التصاق وخواص المادة  7

 ل الحرارييالمبطنة ومادة االكر

 2014 مقوم \صناعة اسنان

تاثير طالء كلوريد السترونيوم على  8

 زرعات االسنان

 2014 مقوم \صناعة اسنان

تغير شكل الحنك والدعم بااللياف  تاثير 9

 الزجاجية المحيوكة على الكريلك

 2014 مناقش \صناعة اسنان

 2014 مشرف \صناعة اسنان cosmeticانواع االطقم المتحركة  10

تاثير اضافة ثنائي اوكسيد الزركون على  11

بعض خواص الكريلك المطبوخ 

 باالوتوكليف

 2014 مشرف \صناعة اسنان

زن بالماء المقطر على التصاق لختاثير ا 12

المبطنات باالكريلك عالي الصدمات 

 المعالج ببالزما االوكسجين

 2014 مناقش \صناعة اسنان

ت الزركون على خواص مادة تاثير سيليكا 13

 الحراري االكريلك

 2014 مقوم \صناعة اسنان

دراية تاثير اضافة دقائق ثنائي اوكسيد  14

التيتانيوم النانوية  الزركونيوم ثنائي اوكسيد

 حورة على بعض خواص الميكانيكيةالم

 الحراري والمضادة للفطريات لالكريلك

 2015 مشرف \صناعة اسنان

 

 

تقييم الخواص الميكانيكية لغرسات  15

التيتانيوم بعد طالئها بخليط اوكسيد 

 التيتانيوم مع الهيدروكسي ابيتايت النانوي

 2015 مشرف \صناعة اسنان

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات دساً: سا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك اربيل 2010 مؤتمر اربيل 1

 محاضر جامعة الكوفة 2010 مؤتمر النجف 2

 مشارك جامعة الكوفة 2011 مؤتمر النجف 3

 مشارك درب الوسوي قاعة 2011 مؤتمر وزارة الصحة  4



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الوطني الموحد االول لكليات  5

 الموحد طب االسنان العراقية

 مشارك قاعة درب الوسوي 2012

 مشارك وزارة الصحة 2012 مشاركة في احتفالية يوم المراة  6

 مشارك فرع جراحة الوجه والفكين 2012 دورة زراعة االسنان 7

ع طب اسنان االطفال فر 2012 الملتقى العلمي االول  8

 الوقائي

 مشارك

فرع طب اسنان االطفال  2012 الندوة العلمية  9

 الوقائي

 مشارك

 مشارك نقابة اطباء االسنان 2012 مؤتمر تجميل االسنان الدولي 10

 مشارك قاعة درب الوسوي 2012 مؤتمر مدينة الطب  11

ال فرع طب اسنان االطف 2013 ندوات 3 \الندوات العلمية  12

 الوقائي

 مشارك

 مشارك قاعة عشتار شيراتون 2013 مؤتمر الجامعة المستنصرية 13

 مشارك قاعة عشتار شيراتون 2013 مؤتمر نقابة طب االسنان 14

المؤتمر العلمي  الوطني الموحد  15

 الثاني لكليات طب االسنان العراقية

 الموحد

 مشارك قاعة درب الوسوي 2013

قسم صناعة االسنان ونقابة  2015-2010 دورات تعليم مستمر 16

 االسنان

 مشارك ومحاضر

مؤتمر الجمعية االمريكية لزراعة  17

 االسنان

 مشارك مؤتمر بيروت 2011

 مشارك دائرة مدينة الطب 2013 المؤتمر السنوي العلمي لمدينة الطب 18

 مشارك كلية طب االسنان 2013 ندوة شعبة ضمان الجودة 19

   2013 لميةالندوة الع 20

المؤتمر السنوي للجامعة  21

 المستنصرية

 باحث فندق عشتار شيراتون 2014



 

 

 

 

 

 

 

فرع طب اسنان االطفال  2014 دورة تعليم مستمر 22

 الوقائي

 مشارك

المؤتمر الدولي العلمي الرابع  23

 للنانوتكنولوجي للجامعة التكنلوجية

 مشارك الجامعة التكنلوجية 2013

 مشارك التقنيات الصحية والطبية CAD-ACM 2013دورة في  24

 مشارك العلوم االساسية 2013 دورة تعليم مستمر 25

المؤتمر العلمي السادس للمجلس  26

 العراقي لالختصاصات الطبية

 مشارك قاعة درب الموسوي 2014

 مشارك قاعة درب الموسوي 2014 مؤتمر وزارة الصحة 27

 مشارك الجامعة المستنصرية 2014 مؤتمر الجامعة المستنصرية  28

 مشارك فرع التقويم 2014 دورة تعليم مستمر 29

 محاضر فرع التعويضات االصطناعية 2014 دورة تعليم مستمر 30

فرع امراض وجراحة ما حول  2014 دورة تعليم مستمر 31

 االسنان

 مشارك

 مشارك الجامعة المستنصرية 2015 مؤتمر الجامعة المستنصرية  32

 مشارك كلية الهندسة الخوارزمي 2015 رة في تحديد نسبة االستاللدو 33

 



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك جامعة الكوفة 2015 مؤتمر النجف الدولي 34

مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى  35

 العالمي

 محاضر قاعة درب الموسوي 2015

لصناعة  االول الملتقى العلمي 36

 االسنان

 محاضر قاعة درب الموسوي 2015

 محاضر فرع التعويضات االصطناعية 2015 ليم مستمردورة تع 37

 محاضر فرع التعويضات االصطناعية 2015 ورشة عمل 38

 مشارك فرع التقويم 2015 ورشة عمل 39

 مشارك نقابة اطباء االسنان 2016 مؤتمر حشوات الجذور 40

مؤتمر المجلس العراقي  41

 لالختصاصات الطبية

 مشارك قاعة درب الموسوي 2016

 مشارك فرع الصناعة 2015 ورشة عمل االستالل االلكتروني 42

 مشارك قاعة فاضل القدسي 2015 ندوة تعريفية 43

 مشارك فرع الصناعة 2016 دورة التعليم المستمر 44

 مشارك فرع الجراحة 2015 دورة تعليم مستمر 45



 

 

 

 

 

 

 

الملتقى العلمي لطب اسنان  االطفال  46

 الوقائي

 مشارك االطفال الوقائيطب االسنان   2015

 مشارك قاعة درب الموسوي 2015 مؤتمر مدينة الطب 47

مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى  48

 العالمي

 مشارك الجامعة التقنية الوسطى 2016

جامعة  \كلية طب االسنان  2016 ندوة رئاسة مجلس الوزراء 49

 بغداد

 مشارك

لصناعة  الثاني الملتقى العلمي 50

 االسنان

 مشاركة بوستر المؤتمراتقاعة  2016

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

 ة شهادة البكلوريوسلعضو في لجنة امتحان طلبة معاد

2012  ,2013  ,2014 ,2015 

مشاركة في جوالت مسح ميداني على القرى 

 1998-1996واالرياف 

  حلة الثالثةامتحانات العملي للمر عضو في لجنة

2012- - 2013-2014  

 

 2013 ببوستر مشاركة في احتفالية جامعة بغداد 2011عضو في اللجنة االمتحانية 

 2012مشاركة بوستر في مؤتمر اربيل  2012عضو في اللجنة ضبط الزي الموحد 

مشاركة في ورشة عمل لزراعة االسنان في مؤتمر  2012عضو في لجنة جرد المخزن 

 2011بيروت 

 2012 جامعة الموصل \تقويم بحوث للتعضيد 2012عضو في لجنة غيابات المرحلة الثالثة 

 2010مشاركة في دورات حاسوب  2015عضو في لجنة جرد الكتب التالفة 

عضو في لجان احتساب درجات وسعي طالب الدراسات 

 2015-2011 االولية والعليا

 2013,  2012جامعة الموصل  \تقويم بحوث للترقية

 

  2013عضو في لجنة االستالل 



 

 

 

 

 

 

 

 2015مشاركة في دورة استالل  2014تقويم بحوث للتعضيد 

  2014-2010مقوم علمي ولغوي 

  2014لجنة مناقشة طلبة الدبلوم  

لسنية باحدث مشاركة في ورشة عمل لعمل الحشوة ا neutral zone 2015منظمة ورشة عمل حول 

 2012 التقنيات

  2016- 2015تخرج طلبة الدراسات االولية لجنة مناقشة 

  2015العملي   DMلجنة امتحان 

 2016مشاركة بوستر في مؤتمر كلية الرافدين  2016 مشاركة بوستر في ندوة صناعة االسنان

  2016 - 2011 تقويم بحوث للترقية

 

 . التعليم أو تطويرثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Treatment plan for elderly institutionalized patient  الجامعة مجلة

 المستنصرية

2009 

2 Oral health status and needs for dental treatment in 

Iraqi rurals 

 2002 مجلة نقابة اطباء االسنان

3 The effect of disinfecting agent on alginate  / مجلة كلية طب االسنان

 جامعة بغداد

2011 

4 

 

جامعة المجلة 

 المستنصرية

2008 

5 

 

جامعة  \مجلة كلية الطب

 بغداد

2009 



 

 

 

 

 

 

 

6 

 

جامعة  \مجلة كلية الطب

 بغداد

2009 

 

 

جامعة \كلية طب االسنان

 بغداد

2009 

7 

 

 2009 الجامعة المستنصرية

 2010 جامعة الكوفة  8

9 

 

I.J.A.B.R 

 

2013 

10 The effect of siwak on heat cure acrylic resin IAOR 2013 

11 Effect of disinfectant on properties of type IVdental 

stone 

مجلة كلية طب 

 جامعة بغداد\االسنان

2014 

12 Effect of zro2 on properties oh autovlave processed 

acrylic resin 

كلية طب  مجلة

 جامعة بغداد\االسنان

2014 

13 Evaluatio of disinfection effeciency of acrylic resin 

mixed with anti microbial agent   

IOSR 2015 

14 The influence of adding Tio2-Zro2 nano particles on 

certain physical, mechanical and candida adherence 

of heat polymerized acrylic resin  

مجلة كلية طب 

 جامعة بغداد\االسنان

2011 

 

15 Effect of mixing silanized polypropylene and siwak fibers on 

some physical and mechanical properties of heat cure resin 

denture base 

 

AJPS 2015 

16 Mechanical Evaluation Of Pure Titanium Dental Implants 

Coated With A Mixture Of Nano Titanium Oxide And Nano 

Hydroxyapatite. 

JBCD 2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

    ( IAOR) االمريكيةبحوث الفم  جمعيةعضو في   ✓

   عضو في نقابة اطباء االسنان اللقاء محاضرات في دورات التعليم المستمر  ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1999 جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2000 الكلية كتاب شكر 2

 2001 الكلية كتاب شكر 3

 2006-2004 اليمن \جامعة اب  كتب شكر وتقدير 4

 2011 ة امتحانيةلجن \الكلية كتاب شكر 5

 2014 الوزارة كتاب شكر 6

 2014 الجامعة كتاب شكر 7

 2015 الجامعة العضوية في الجمعية االمريكية كتاب شكر 8

 2013 لجنة جرد المخزن العام كتاب شكر 9

 2015 الجامعة كتاب شكر 10

 2015 الجامعة كتاب شكر 11

 2016 عمادة الكلية كتاب شكر 12

 

 ات.ــلغثاني عشر :ال

             اللغة العربية  ✓

             اللغة االنكليزية  ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


