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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس في طب
وجراحة الفم واالسنان
ماجستير صناعة
اسنان

بغداد

طب االسنان

2008/7/15

بغداد

طب االسنان

2015/4/5

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

طبيب اسنان(مقيم دوري)

وزارة الصحه

2010-2009

2

طبيب اسنان\معيد

وزارة التعليم العالي

2015-2010

3

طبيبة اسنان\مدرس مساعد

وزارة التعليم العالي

2017-2015

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية طب األسنان

الجامعة
بغداد

الفترة من  -الى
2017-2010

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

1

فرع التعويضات االصطناعية

االشراف على عيادات المرحلة الرابعة والخامسة

2015-2010

2

فرع التعويضات االصطناعية

االشراف على عيادات المرحلة الخامسة ومختبر المرحلة الثانية

2016-2015

3

فرع التعويضات االصطناعية

االشراف على عيادات المرحلة الرابعة والخامسة

2017-2016

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان
ورشة عمل الحشوات التجميلية Prohealth

Smile design and shade
ورشة عمل لغلق فراغات االسنان Prohealth

selction
محاضرة وورشة عمل عن زراعة
المؤتمر الدولي الثاني لتجميل االسنان

االسنان
ندوة تعريفية عن االرهاب الفكري
الندوة العلمية االولى لفرع التعويضات
دورة تعليم مستمر في فرع التعويضات

المؤتمر الدولي للدكتر رافع الجبوري
ندوة االدمان على وسائل ااتصال االلكتروني

مؤتمر النجف الدولي الثالث
المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الطب
مؤتمر الدراسات العليا  11لكلية طب االسنان
بغداد
دورة Cosmetic dentistry

الندوة العلمية الثانية لفرع التعويضات

دورة القشور التجميلية Veneer
دورة تعليم مستمر في فرع التعويضات

السنــة
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

مكان أنعقادها
مركز ابتسامة بغداد

نقابة طب االسنان
فندق المنصور
مركز بسمات التخصصي
فندق بابل

كلية طب االسنان/بغداد
كلية طب االسنان/بغداد
كلية طب االسنان/بغداد
نقابة طب االسنان
كلية طب االسنان/بغداد
قصر الضيافة/النجف االشرف
قاعة البكر/كلية طب بغداد
قاعة درب الموسوي/طب اسنان بغداد

نقابة طب االسنان
كلية طب االسنان/بغداد
نقابة طب االسنان
كلية طب االسنان/بغداد

نوع المشاركة
حضور
( بحث  /بوستر
حضور
حضور
حضور)
محاضر
حضور
حضور
محاضر
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور ولجنة تحضيرية

حضور
حضور

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
لجنة احتساب السعي السنوي/المرحلة الرابعة 2012

عضو لجنة جرد مخزن الميكانيك 2012
لجنة المشتريات المركزية 2015
لجنة احتساب متطلبات السريري لصناع االسنان /المرحلة الخامسة2015

رئيس لجنة جرد مخزن الميكانيك 2015
لجنة المخزن الداخلي لفرع التعويضات 2015
لجنة زراعة االسنان في فرع التعويضات 2015
رئيس لجنة االستالم النهائي العمال تأهيل غرفة امين المخزن العام 2015
رئيس لجنة جرد وفهرسة مكتبة فرع التعويضات 2015
لجنة الموقع االلكتروني لكلية طب االسنان 2016
لجنة امتحان العملي لصناعة االسنان/المرحلة الثانية 2016
عضواللجنة التحضيرية للندوة العلمية الثانية لفرع التعويضات2016
االشراف على بحوث تخرج المرحلة الخامسة 2015
االشراف على بحوث تخرج المرحلة الخامسة 2016

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

أسم البحث
تقييم تأثير اضافة حبيبات الفضة النانوية على الخصائص ضد
الفطرية وبعض الخواص لمادة تبطين طقم االسنان المرنة
Evaluating the effect of adding silver
nanoparticles on antifungal activity and
some properties of denture soft liner

محل النشر
مجلة كلية طب
األسنان\بغداد

السنة
2015

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓ عضو نقابة طب االسنان
✓

عضو الجمعية العالمية البحاث طب الفم IADR

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
شكر وتقدير للجنة عمل مخزن الميكانيك

التقدير
شكر وتقدير عن نشر بحث

شكر وتقدير الى اعضاء الهيئية التدريسية والمنتسبين

شكر وتقدير عن عمل اللجنة التحضيرية لندوة

الجهة المانحة
عميد كلية طب االسنان/بغداد
رئيس جامعة بغداد
عميد كلية طب االسنان/بغداد
عميد كلية طب االسنان/بغداد

السنة
2012
2015
2016
2016

الفرع العلمية الثانية

شكر وتقدير

مكتب رئيس الوزراء

2016

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1
2
3
4
5
6

أسم الكتاب

سنة النشر

ثاني عشر :اللغــات.
✓ انكليزي
✓ عربي

