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 المؤهالت العلمية

 ت الشهادة الجهة المانحة السنة
1997 

   24/8/1997في  5595حسب االمر الوزاري 

كلية طب االسنان 
جامعة بغداد –  

بكلوريوس طب وجراحة الفم 
 واالسنان

1 

 2001 
 31/3/2001في 4404حسب االمر الجامعي 

1/4/2001في  330واالمر االداري   

كلية طب االسنان 
جامعة بغداد –  

االسنان صناعةماجستير   2 

2005 
في  2547حسب االمر الجامعي المرقم 

في  1335وحسب االمر االداري  20/10/2005

29/10/2005  

كلية طب االسنان 
جامعة بغداد –  

 3 دكتوراه فلسفة صناعة االسنان

 

 التعيين:

 ت المكان السنة
الى االن 1/9/1997  1 وزارة التعليم العالي/ كلية طب االسنان بغداد/ تعيين االوائل 

 

 التدريس الجامعي

الى االن 1997للفترة من  الجهة  ت 

بغداد \كلية طب االسنان  المرحلة الثالثة -صناعة االسنانتدريس الجانب العملي لمادة    1 
بغداد\كلية طب االسنان  و الرابعة المرحلة الثالثة - تدريس الجانب النظري لمادة صناعة   2 

بغداد\كلية طب االسنان  الدبلوم والماجستير -النظري لمادة صناعة االسناننب تدريس الجا   3 

بغداد\كلية طب االسنان  الدبلوم والماجستير -تدريس الجانب العملي لمادة صناعة االسنان   4 

بغداد\كلية طب االسنان  (4) االشراف على بحوث التخرج للمرحلة الخامسة   5 

بغداد\كلية طب االسنان  ( 3بلوم العالي / صناعة االسنان )االشراف على بحوث التخرج للد   6 
بغداد\كلية طب االسنان  ( 1االشراف على اطاريح الماجستير / صناعة االسنان )   7 

 



 

 

 

 

 البحوث المنشورة

 ت اسم البحث مفرد او مشترك جهة النشر السنة

مجلة كلية طب  2001
 االسنان/ بغداد

 مشترك
 

measurement of the 

extension ridges tissue 

displacement on the casts 

obtained from various       

impression techniques 

1 

مجلة كلية طب  2009
االسنان/ 
 المستنصرية

 منفرد
 

The incidence of 

frequency of a various 

removable partial 

edentulism cases 

2 

مجلة كلية طب  2009
 بغداداالسنان/ 

 The influence of منفرد

impression techniques of 

distal extension removable 

partial dentures on the 

periodontium of the 

abutment teeth 

3 

مجلة كلية طب  2010
االسنان/ 
 المستنصرية

 مشترك
 

Comparative study of 

maxillary complete 

denture base retention 

using different impression 

materials  

4 

مجلة كلية طب  2012
 االسنان/ بغداد

 مشترك
 

Biological evaluation of 

alveolar bone remodeling 

in methylprednisolone 

treated –rats during 

orthodontic tooth 

movement 
 

5 

مجلة كلية طب  2013
 االسنان/ بغداد

 Effect of surface مشترك 

treatments and thermo 

cycling on shear bond 

strength of various 

artificial teeth with 

different denture base 

materials. 

6 

مجلة كلية طب  2013
 االسنان/ بغداد

 Effect of plasma treatment منفرد

of acrylic denture teeth 

7 



and thermocycling on the 

bonding strength to heat 

cured acrylic denture base 

material  

levels and periodontal 

status in 

 IOSR-

JDMS 

 Comparison of the effect منفرد

of sectional border 

molding using different 

molding and final 

impression materials on 

the retention of maxillary 

complete denture bases. 

8 

2015 Iraqi dental 

journal 

 Evaluation of bond مشترك

strength of surface 

conditioned artificial teeth 

with modified and valplast 

denture bases with aging. 

9 

2015 Journal of 

baghdad 

college of 

dentistry 

مجلة كلية طب 

االسنان 

 (JBCD)بغداد

 Time-related salivary مشترك

cathepsin B different 

orthodontic force 

magnitudes. 

10 

2016 Journal of 

baghdad 

college of 

dentistry 

مجلة كلية طب 

االسنان 

 (JBCD)بغداد

 Evaluation of impact and مشترك

transverse strength of 

denture bases repaired 

with nano reinforced resin. 

  

11 

 قبول نشر
 268العدد: 

في 
18/8/2016 

مجلة كلية طب 
االسنان/ 
 المستنصرية

 The influence of silica منفرد

dioxide and aluminum 

oxide nano fillers 

reinforced heat cured 

acrylic denture base 

material and 

thermocycling on tensile 

and shear bond to denture 

soft lining material.  

 

12 

2018 Journal of مشترك Effect of Addition of Silanized 13 



Research 
in Medical 
and Dental 

Science  
 

Silicon Carbide Nanoparticles on 
Some Physical Properties of Heat 

Cured 

2018 Journal of 
Research 

in Medical 
and Dental 

Science  
 

 Mechanical Properties of مشترك
Chitosan Incorporated in 

Maxillofacial Silicone and its Anti 
Candidal Activity In Vitro 

 

14 

 

 

 االشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولية:

 ت اسم الطالب اسم البحث السنة

2016 Precision attacments (a 
case report) 

 1 ايمان داود سلمان

2015 Relation between inter 
canine distance in 

determination of width 
of six anterior teeth   

 2  ماجد جمانة

2014 Digital denture   3 
 

 

 

 كتب الشكر والتقدير

 ت الجهة المانحة رقم الكتاب تاريخه

24/2/2014  1 وزارة التعليم العالي 301 

 2 جامعة بغداد 1237 2016/3/9

 3 جامعة بغداد 6059 2015/8/9

27\1\2016  4 كلية طب االسنان 716 

 5 كلية طب االسنان 1691 2014/2/23

 6 كلية طب االسنان 1478 2012/2/29

10/7/2013  7 كلية طب االسنان 5818 

82/7/1520  8 كلية طب االسنان 5481 
 

 

 اللجان داخل الفرع والكلية

 اللجان داخل الكلية السنة
4201  1 لجنة مشتريات المواد الطبية  



 2 لجنة امتحان العملي النهائي المرحلة الثالثة 2015
5201  3 لجنة النتاجات العلمية الخاصة بيوم الجامعة  
1201  4 لجنة جرد المخزن العام  

 5 لجنة مشتريات االجهزة والمواد الطبية  2014
3201  6 جرد المخزن العام  لجنة 

 7 لجنة احتساب السعي السنوي المرحلة الرابعة 2014
 8 لجنة احتساب السعي السنوي المرحلة الخامسة  2013
 9 والمجالتلجنة استالم وفحص كتب  2013
 10 لجنة امتحان العملي النهائي المرحلة الثالثة  2015
 11 الجامعة(لجنة النتاجات العلمية )يوم  2015

5201  12 لجنة مطابقة الوثائق  
 13 لجنة جمع السكراب 2013
 14 اللجنة االستشارية لمجلة كلية طب االسنان  2013
 15 لجنة رصانة مجلة علمية  2016
 16 لجنة تقييم اطروحة ماجستير من خارج العراق  2015
 17 لجنة جرد المخزن العام  2015
لجنة صيانة والصرف الخاصة بالفرع التعويضات  2015

 االصطناعية 
18 

لجنة متابعة العيادات و مواد الدراسات العليا في  2015
 فرع التعويضات االصطناعية

19 

 20 لجنة مجلة كلية طب االسنان  2016
 21 لجنة استالل في فرع التعويضات االصطناعية 2016
لجنة االمتحان العملي النهائي صناعة االسنان  2016

 المرحلة الرابعة 
22 

 23 لجنة تحقيقية حول سرقة مختبر صناعة االسنان  2007
 24 جرد مخزن الميكانيك  2004

 لجان خارج الكلية

لجنة امتحان الكليات االهلية المشمولة بالرصانة  2016
 االسنان(العلمية )جامعة اوروك كلية طب 

1 

لجنة الكشف على )قسم طب االسنان( في كلية  2015
 الحسين الجامعة كربالء المقدسة 

2 

 لجان المناقشة

 1 لجنة مناقشة مشاريع التخرج في المرحلة الخامسة 2016

 2 لجنة مناقشة مشاريع التخرج في المرحلة الخامسة 2015

 3 المرحلة الخامسةلجنة مناقشة مشاريع التخرج في  2014

 4 لجنة مناقشة مشاريع التخرج في المرحلة الخامسة 2013

 5 لجنة مناقشة طلبة الدبلوم  2014

 6 لجنة مناقشة طلبة الدبلوم 2015

 7 لجنة مناقشة طلبة الدبلوم 2016

لجنة مناقشة طالبة الماجستير )مديحة فواد( مقوم  2016
 علمي 

8 

لجنة مناقشة طالب الماجستير عمر مخلف  2015
 )عضوا(

9 

 10 لجنة مناقشة طالب الماجستير ثائر دحام )عضوا( 2014

لجنة مناقشة طالب الماجستير علي محمد علي  2015
 )عضوا(

11 



 الجان الدائمية

 1 المتميزةتحديد البحوث  2013

 2 اللجنة االمتحانية الدراسات االولية  2010

 3 لجنة امتحانية الدراسات العليا  2007
 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:

 ت نوع المشاركه نوع المؤتمر الجهة المنظمه السنه

بغداد-كلية طب االسنان 2009 مؤتمر العلمي  
18السنوي للكلية   

 1 محاضر

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2010
 التقويم

 2 حضور تعليم مستمر

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2010
 امراض اللثة

 3 حضور تعليم مستمر 

بغداد-كلية طب االسنان 2011 ندوة علمية حول  
استخدام اجهزة 

 الليزر

 4 حضور

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2011
 التقويم

مستمرتعليم   5 حضور 

0920  \دورة ترقيات جامعة بغداد 
 طرائق تدريس

 6 حضور

0920 لغة  \دورة ترقيات جامعة بغداد 
 عربية

 7 حضور

10\10\2011 فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 
 الصناعة

 8 حضور تعليم مستمر

 \مؤتمر محلي  جامعة الكوفة 2012
 مؤتمر النجف

 9 حضور

االسناننقابة اطباء  2012  \مؤتمر محلي 
2مؤتمر لم الشمل  

 10 حضور

6\3\2012 فرع طب  \بغداد-كلية طب االسنان 
 اسنان االطفال

الملتقى العلمي 
 االول

 11 حضور

March\ 2013 فرع  \بغداد-كلية طب االسنان
 المعالجة

 12 حضور تعليم مستمر

20 \3\ 2013 فرع العلوم  \بغداد-كلية طب االسنان 
 االساسية

 \ندوة علمية
 الهندسة الوراثية

 13 حضور

 14 حضور مؤتمر مدينة الطب مدينة الطب 2013

13\ 12\2013 جامعة النهرين -كلية الطب   \مؤتمر محلي 
 اليوبيل الفضي 

 15 حضور



فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2013
 المعالجة

 16 حضور تعليم مستمر

المستنصرية \كلية طب االسنان 2014  17 حضور مؤتمر محلي 

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2014
 المعالجة

 18 محاضر التعليم المستمر

مدينة  \مؤتمر محلي مدينة الطب 2015
 الطب

 19 حضور

فرع طب  \بغداد-كلية طب االسنان 2015
 اسنان االطفال

 20 حضور التعليم المستمر

فرع  \بغداد-االسنانكلية طب  2015
 المعالجة

 21 حضور التعليم المستمر

 \مؤتمر دولي نقابة اطباء االسنان 2015
1مؤتمر النجف   

 22 حضور

شعبة  \بغداد-كلية طب االسنان 2015
 ضمان الجودة

 \ندوة علمية
استمارة التقييم 

 االلكترونية

 23 حضور

المستنصرية \كلية طب االسنان 2015  24 حضور مؤتمر محلي 

فرع طب  \بغداد-كلية طب االسنان 2015
 اسنان االطفال

 25 حضور ملتقى علمي

رافع  \مؤتمر دولي نقابة اطباء االسنان 2016
1 

 26 حضور

 \دورة ترقيات جامعة بغداد 2016
google 
scholar 

 27 حضور

فرع  \بغداد-كلية طب االسنان 2016
 الصناعة

 28 حضور التعليم المستمر

بغداد-كلية طب االسنان 2016  \مؤتمر محلي 
11الدراسات العليا   

 29 حضور

جامعة بغداد \كلية الطب  2016 كلية  \مؤتمر محلي 
 الطب

 30 حضور

 \مؤتمر محلي نقابة اطباء االسنان 2016
 حشوات الجذور

 31 حضور

 32 حضور مؤتمر دولي الجامعة التقنية الوسطى 2016

بغداد \كلية الطب 2016 معهد  \مؤتمر محلي 
 السرطان

 33 حضور

بغداد \كلية الطب  2016  34 حضور مؤتمر محلي  

15/11/2016 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد قسم  
 المعالجة

 35 حضور ورشة عمل

 36 حضور مؤتمر دولي الجامعة التقنية الوسطى 2015

 37 حضور تعليم مستمر فرع التعويضات االصطناعية  2014

الملتقى العلمي  فرع التعويضات االصطناعية 2015
 االول

 38 حضور

 39 حضور تعليم مستمر فرع التعويضات االصطناعية 2015

 40 حضور تعليم مستمر العلوم االساسية 2014

 41 حضور تعليم مستمر فرع التعويضات االصطناعية 2016

 42 حضور تعليم مستمر فرع الجراحة  2015

 43 حضور مؤتمر علمي  كلية العلوم قسم الفيزياء تقنية النانو 2011

 

 مؤتمرات دولية خارجية



مؤتمر العراقي  االمارات العربية المتحدة  2014
 الدولي في الشارقة

 1 حضور

 

 تقييم البحوث

 1 جامعة بغداد  –تقييم بحوث مجلة كلية طب االسنان  2 2016

 2 نقابة اطباء االسنان في العراقتقييم بحوث مجلة  1 2016

 3 نقابة اطباء االسنان في العراقتقييم بحوث مجلة  1 2015

 4 تقييم بحوث للتعضيد   2 2016

 5 تقييم مجلة كلية الرافدين الجامعة   1 2016

تقييم بحوث للترقية العلمية كلية طب االسنان جامعة  2 2014

 المثنى

6 

تقييم بحوث للترقية العلمية كلية طب االسنان جامعة  2 2015

 بغداد

7 

 8 تقييم بحوث للتعضيد   2 2014
 

 ورش العمل

التعويضات االصطناعية اقامة ورشة عمل في فرع  2016

 حول طبعات السرج حر النهاية

1 

اقامة ورشة عمل في فرع التعويضات االصطناعية  2015

 حول طبعات السرج حر النهاية

2 

اقامة ورشة عمل في فرع التعويضات االصطناعية  2014

 حول طبعات السرج حر النهاية

3 

المشاركة في ورشة عمل حول زراعة االسنان اقامها  2016

جامعة  –مكتب تاج الخيرات في كلية طب االسنان 

 بغداد 

4 

المشاركة في مؤتمرطب النهرين التاسع بملصق  2015

 العلمي )بوستر(   

5 

المشاركة ملصق علمي في الملتقى االول لفرع  2015

 التعويضات االصطناعية 

6 

 7 المشاركة بملصق علمي في مؤتمر النجف  2015

 نوع النشاط ت
مكان 
 النشاط

صفة  
 المشاركة

     

1        

2 
مؤتمر الدكتور رافع الجبوري العالمي 

 الثاني
 خارجي

2017 
 حضور

 داخلي االولىالندوة الطالبية  3
لجنة  2017

 منظمة

4 
دراسات   ياس مصدقمناقشة طالب 

 عليا
 داخلي

2017 
 حضور

5 
دراسات   اسيل رياضمناقشة طالب 

 عليا
 داخلي

2018 
 حضور



6 
 evidence basedندوة علمية 

dentistry 
 داخلي

2017 
 حضور

 حضور 2018 داخلي Journal Clubندوة علمية  7

8 
 evidence basedندوة علمية 

dentistry 
 داخلي

 
 حضور

9 
تقييم بحث علمي لمجلة كلية طب 

 االسنان
 داخلي

2017 
 مقيم

10 
تقييم بحث علمي لمجلة كلية طب 

 االسنان
 داخلي

2017 
 مقيم

11 
تقييم بحث علمي لمجلة كلية طب 

 االسنان
 داخلي

2017 
 مقيم

12 
ورشة عمل خاصة بطبعة السرج حر 

 النهاية
 داخلي

2018 
 مدرب

13 
دورة تعليم مستمر/فرع تعويضات 

 الفم والوجه والفكين االصطناعية
 داخلي

2018 
 حضور

 مناقش 2018 داخلي لمناقشة بحوث طلبة الدبلوم  14

 


