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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

2004

ماجستير

بغداد

تقويم االسنان

2007

الدكتوراه
أخرى

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

معيدة

فرع امراض الفم-كلية طب
االسنان -جامعة بغداد

(2005)10-4

3

طالب دراسات عليا /ماجستير

قسم التقويم -كلية طب االسنان-
جامعة بغداد

2007-2005

4

تدريسي /مدرس مساعد

فرع تقويم األسنان

 2008إلى 2012

5

تدريسي /مدرس

فرع تقويم األسنان

 2012إلى 2016

6

تدريسي /استاذ مساعد

فرع تقويم األسنان

 2016إلى االن

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

1
2
3

الجامعة

الفترة من  -الى

تقويم األسنان

المختبر العملي لتقويم األسنان
للمرحلة الرابعة

 -2008إلى اآلن

تقويم األسنان

عيادات تقويم األسنان للمرحلة
الخامسة

 -2008إلى اآلن

تقويم األسنان
تقويم األسنان

4
5

\

6

\

7

\

8

\

سمنارات تقويم األسنان للمرحلة
الخامسة
االشراف على مشاريع تخرج طلبة
المرحلة الخامسة

 -2008إلى اآلن
 -2010إلى اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
القســـم

ت

المـــــادة

السنـــــة

1
2
3
4

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت
1
2
3
4
5
6
7

اسم األطروحة أو الرسالة
ال توجد

القســـم

السنــة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

دورة تاهيل طلبة الدراسات
العليا الستخدام الحاسبات

623/11/2005

جامعة بغداد

مشارك

2

المؤتمر العلمي السنوي لطب
األسنان-الجامعة

2010

بغداد-فندق المنصور ميليا

حضور
حضور)

دورة التأهيل التربوي
للتدريسيين
دورة اللغة العربية
للتدريسيين
العلميه في
دورة الترقيات

من  15/11الى
16/12/2009

جامعة بغداد

مشارك

جامعة بغداد

مشارك
مشارك

3

المستنصريه.

4
5
التعليمالحاسو
دورة كفاءة
المستمربلتقويم
6
األسنانالمستمر
دورة التعليم
7
حول
جراحة ما
المراض
8
االسنان
فيوزراعة
دورة
اللثة
 98المؤتمر السنوي االول لنقابة
(لم
 10اطباء
العراقيهلفرع
االسنانالمستمر
دورة التعليم
الشمل)
األسنان
صناعة
المستمر لفرع
 11دورة التعليم
طب ااسنان االطفال والوقائي
 12دورة التعليم المستمر لتقويم
األسنان
المستمر لتقويم
 13دورة التعليم
األسنان الوطني
المؤتمر العلمي
14
لكليات طب
األسنان
األوللطب
الموحدالنجف
 15مؤتمر
االسنان العراقية
 16الملتقى العلمي االول لفرع طب
ااسنان االطفال والوقائي

 17دورة التعليم المستمر لتقويم
األسنان
 18مؤتمر بغداد األول لطب
األسنان التجميلي و زراعة
 19مؤتمر مدينة الطب وكلية الطب
األسنان

من  15/11الى
16/12/2009
26/11/2009

مركز الحاسبه االلكترونيه/
جامعة
بغداد جامعة
األسنان/
كلية طب
20/4/2010
 20/12/2010كلية طب بغداد
األسنان /جامعة
 -17/6/2010كلية طب بغداد
األسنان /الجامعة

16
1516/4/2011
10/10/2011
30/11/2011
4/3/2012
24/10/2011
2426/4/2012
2425/2/2012
6/3/2012
4/11/2012

78/12/2012
28الخامس عشر
29/11/2012
 20مؤتمر الصحة العامة لوزارة
17الصحة ومدينة الطب
18/3/2013
 21المؤتمر السنوي الثاني لنقابة
30اطباء االسنان العراقيه (لم
31/3/2013
الشمل)عمل في مؤتمر لم
 22ورشة
30/3/2013
الشمل الثاني لحوسبة عمل
التقويم

المستنصريه
اربيل
العراق-
كلية طب األسنان /جامعة
كلية طب بغداد
األسنان /جامعة
كلية طب بغداد
األسنان /جامعة
كلية طب بغداد
األسنان /جامعة
قاعة درببغداد
الموسوي في
النجف /بغداد
مدينة الطب
كلية طب األسنان /جامعة
بغداد
كلية طب األسنان /جامعة
بغداد
فندق بابل  /بغداد

( بحث  /بوستر

حضور
حضور
مشارك
حضور
حضور
حضور
حضور
محاضرة
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور

قاعة درب الموسوي في
مدينة الطب /بغداد
قاعة درب الموسوي في
مدينة الطب /بغداد
العراق-اربيل

حضور

العراق-اربيل

مشارك

حضور
حضور

 23دورة التعليم المستمر لتقويم
األسنان
 24دورة التعليم المستمر لتقويم األسنان

23/4/2013

ندوة جعية تقويم االسنان العراقية

30/4/2013

9/4/2013

25
26

المؤتمر العلمي الوطني الموحد الثاني لكليات
طب االسنان العراقية

 27المؤتمر العلمي الثاني لكلية اليرموك الجامعة
 28دورة التعليم المستمر لتقويم األسنان
 29مؤتمر االمارات الدولي لطب األسنان
ومعرض طب األسنان العربي

كلية طب األسنان /جامعة
بغداد

10-11/4/2013
26-28/3/2013
18/11/2014
17-19/2/2015

حضور
كلية طب
األسنان/
بغداد
جامعة طب
كلية
األسنان/
بغداد
جامعة
درب
قاعة
الموسوي في
مدينة الطب
كلية طب
/بغداد
األسنان
اليرموك
كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
دبي في
االمارات

حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور

 30ورشة عمل في حشوات الجذور في مؤتمر
االمارات الدولي لطب األسنان

19/2/2015

دبي في
االمارات

حضور

 31مؤتمر بغداد الثاني لطب األسنان التجميلي

3/4/2015

فندق بابل /
بغداد

حضور

 32دورة التعليم المستمر لفرع المعالجة

8/4/2014

 33دورة التعليم المستمر لتقويم األسنان

21/4/2015

 34دورة التعليم المستمر لتقويم األسنان

24/5/2015

كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
فندق بغداد /
بغداد

حضور

35

دورة التعليم المستمر لتقويم األسنان

24/5/2015

36

ورشة عمل لغلق الفتحة بين قواطع األسنان

22/5/2015

37

الندوة التعريفية ( االرهاب الفكري)

15/9/2015

كلية طب
االسنان/
جامعة بغداد

حضور
حضور
مشاركة
مشارك

38

المؤتمرالعالمي العلمي الثالث للطب و
االختصاصات الطبية

23-24/3/2016

وزارة الصحة
العراقية

39

المؤتمر العلمي السابع للمجلس العراقي
لالختصاصات الطبية

2016/3/17-16

40

مؤتمر النجف العالمي األول

18-19/12/2015

41

ورشة عمل حوارية لتفعيل العمل التطوعي

12/4/2016

42

ندوة شعبة ضمان الجودة

11/11/2015

43

دورة تدريبيه مدقق جودة داخلي

15-16/3/2016

45

دورة التعليم المستمر لفرع المعالجة

25/11/2015

46

مؤتمر بغداد لحشوات الجذور

19/20/2/2016

المجلس
العراقي
لالختصاصات
الطبية /وزارة
النجف
العالي
التعليم
والبحث
طب
كلية
العلمي
االسنان/
جامعة بغداد
كلية طب
االسنان/
جامعة بغداد
كلية طب
االسنان/
جامعة بغداد
كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
نقابة اطباء
اسنان بغداد

47

دورة التعليم المستمر لفرع المعالجة

3/2016

48

الملتقى العلمي لتقويم االسنان

11/3/2016

كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
نقابة اطباء
اسنان بغداد

مشاركة
حضور
مشاركة
حضور
حضور
حضور
مشاركة

49

الملتقى العلمي لتقويم االسنان

11/3/2016

نقابة اطباء
اسنان بغداد

حضور

50

ندوة ضمان الجودة

3/5/2015

51

المؤتمر العالمي االول للدكتور رافع الجبوري

9-10/9/2016

كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
نقابة اطباء
اسنان بغداد

حضور

52

المؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا

7-8/11/2016

كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد

حضور
حضور

29-30/11/2016

كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
كلية الطب

 53دورة التعليم المستمر لتقويم األسنان

6-5/3/2018

كلية االسراء

مشاركة
ببوستر

 66المؤتمر العلمي السادس عشر لكلية الطب

30-29/11/2018

كلية الطب

حضور

 67مؤتمر رافع الجبوري الثاني لطب االسنان
التجميلي

16-15/2017

نقابة اطباء
اسنان بغداد

حضور

14-13/10/2017

مدينة الطب

حضور

27/10/2017

نقابة اطباء
اسنان بغداد

حضور

25-24/11/2017

طب االسنان
/جامعة بابل

حضور

21/12/2017

كلية طب
االسنان
/جامعة بغداد
كلية طب
األسنان/
جامعة بغداد
كلية طبحضو
راألسنان/
جامعة بغداد
كلية طبحضو
راألسنان/
جامعة بغداد
كلية طبحضو
راألسنان/
جامعة بغداد
كلية طبحضو
راألسنان/
جامعة بغداد

مشاركة
بورشة
عمل
حضور

 54المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الطب
 55المؤتمر الدولي الثاني لكلية االسراء الجامعة

 68مؤتمر مدينة الطب
 69ندوة احتراف العزم في التقويم
 70مؤتمر بابل الدولي االول
 71مؤتمر الدراسات العليا الثاني عشر لكلية طب
االسنان
 72دورة التعليم المستمر لفرع المعالجة

13/11/2016

2018

 73دورة التعليم المستمر لفرع التقويم

22/11/2017

 74دورة التعليم المستمر لفرع التقويم

18/4/2018

 75المؤتمرالعلمي السنوي التاسع عشر لكلية طب
االسنان

20-19/3/2018

 76مؤتمر الدراسات العليا الثالث عشر لكلية طب
االسنان

6-5/12/2018

محاضرة
حضور

حضور
حضور
محاضرة
مشاركة
ببوستر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
ت
1

أسم البحث

محل النشر

Experimental Investigation and
Journal of
Medical Devices- Neural Network Modeling for Force
System of Retraction T-Spring for
USA
Orthodontic Treatment

السنة
2010

2011
2011

Comparative Cephalometric Study
of Iraqi Standards with Two Ethnic
Groups According to The Munich
Anlysis
An in vitro evaluation of shear bond

Journal of
Orthodontics
J Bagh Coll
Dentistry

strength of chemical and light –
cured bonding material with
stainless steel ,ceramic ,and sapphire
The Effect of Light Intensity and
brackets.
Curing Time of Light Emitting
Diode on Shear Bond Strength
Using Different Types of Bracket's
Materials.
The effect of ER: YAG laser on
enamel resistance to caries during
orthodontic treatment: An in vitro
study

2012

J Bagh Coll
Dentistry
2015

J Bagh Coll
Dentistry

2015

3

4

5

J Bagh Coll
Dentistry

Comparative assessment of in vitro
effect of three fluoride releasing
agents on enamel demineralization
around orthodontic brackets

6

Iraqi Orthod J

The Association between
Malocclusion and Nutritional Status
among 9-11 Years Old Children

7

The Journal of
Contemporary
Dental Practice

Assessment of Ions released from
Three Types
of Orthodontic Brackets immersed
in Different
Mouthwashes: An in vitro Study

8

2016

2018

2

.  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا
عضوة في الجمعية العراقية لتقويم االسنان

✓

عضوة في نقابة اطباء االسنان

✓

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

1
2
3
4
5
6

وتقديرعن الجهود
كتاب شكر التقدير
لجان القسم
عن في
المبذولة
األمتحانية
اللجنة
مكافئه
كتاب شكر ومكافئه عن اللجنة
األمتحانيةعن اللجنة
كتاب شكر ومكافئه
األمتحانيةعن اللجنة
كتاب شكر وتقدير
األمتحانية
كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية
المتميزة

أ.د .علي الخفاجي -عميد كلية
عميدبغداد
الخفاجيجا-معة
االسنان /
كلية
طبعلي
أ.د.
عميدبغداد
جامعة
االسنان /
كلية
الخفاجي-
طبعلي
أ.د.
عميدبغداد
جامعة
االسنان /
كلية
الخفاجي-
طبعلي
أ.د.
عميدبغداد
جامعة
االسنان /
كلية
الخفاجي-
طبعلي
أ.د.
طب االسنان  /جامعة بغداد
أ.د .موسى جواد عزيز
الموسوي/رئيس جامعة بغداد

4/6/2009
10/1/2010
17/3/2010
13/4/2010
2010
2/4/2012

أ.د .نبيل عبد الفتاح هاطور-
عميد كلية طب االسنان /جامعة
بغداد
د .عبد علي حمودي الطائي/
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي
أ.د .نبيل عبد الفتاح هاطور-
عميد كلية طب االسنان /جامعة
بغداد
أ.د .نبيل عبد الفتاح هاطور-
عميد كلية طب االسنان /جامعة
بغداد

11/4/2012

7
8
9
10
11

كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية
المتميزة
كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية
المتميزة في التأليف
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة
في العمل
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة
و التميزفي العمل
كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية
المتميزة لنشر بحث

 12كتاب شكر وتقدير

للجهود المبذولة في

أ.د .عالء عبد الحسين عبد
الرسول

26/3/2015

13/4/2015

3/6/2015

2016/4/ 17

أ.د .نضال حسين غايب-
رئيس فرع التقويم

أ.د .نبيل عبد الفتاح هاطور-
عميد كلية طب االسنان/
جامعة بغداد

30/6/2016

ادارة مخزن الفرع

 13كتاب شكر وتقدير العضاء الهيئة
التدريسية

10/5/2012

 14كتاب شكر وتقدير لحصول الجامعة على
مراتب متقدمة عربيا

السيد اياد حسين عبيد /مدير مكتب
رئيس الوزراء وكالة

18/8/2016

 15كتاب شكر وتقدير()1

السيد حسين فيصل حسين -عميد
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

18/3/2018

 16كتاب شكر وتقدير()2

السيد حسين فيصل حسين -عميد
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

18/3/2018

 17كتاب شكر وتقدير()3

السيد حسين فيصل حسين -عميد
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

18/3/2018

 18كتاب شكر وتقدير

السيد حسين فيصل حسين -عميد
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

5/7/2018

 19كتاب شكر وتقدير

السيد حسين فيصل حسين -عميد
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

 20كتاب شكر وتقدير

السيد حسين فيصل حسين -عميد
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

2018/6/14

 21كتاب شكر وتقدير

السيد حسين فيصل حسين -عميد
كلية طب االسنان /جامعة بغداد

2018/7/29

 22كتاب شكر وتقدير

السيد عالء عبد الحسين عبد
الرسول /رئيس جامعة بغداد

2018/2/7

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.

31/5/2018

سنة النشر

أسم الكتاب

ت

2012

The Artificial Intelligence Approach
for Diagnosis, Treatment and
Modelling in Orthodontic

1

2
3
4
5
6

.اللغــات: ثاني عشر
✓ انكليزي
✓ غربي

CD  يتم تسليم نسخة على: ملحوظة

