
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

       روال وليد عبد الرزاق عبد الوهاب:      ـم ـــــــــاالســ

  5/1/1980   : تاريخ الميـالد 

 متزوجة   الحالة الزوجية :

 واحد     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة    :   الديـــــــــــانة

        ماجستير صناعة اسنان   :      صــالتـخـص

 عضو هيئة تدريسية  :       ه ــــــالوظيف

   مدرس     الدرجة العلمية :

          كلية طب االسنان / جامعة بغداد :       عنوان العمل

   ال يوجد العمل   :       هاتف

       :     الهاتف النقال

 moh2ug@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2002 طب االسنان بغداد 

 2007 طب االسنان بغداد  الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 

 

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثالثا 

 المـــــادة القســـم ت

 تدريب سريري لطلبة المرحلة الرابعة  صناعة االسنان  1

 الخامسة  تدريب سريري لطلبة المرحلة صناعة االسنان  2

 مختبر صناعة االسنان المرحلة الثانية صناعة االسنان  3

 مختبر المادة السنية المرحلة الثانية صناعة االسنان  4

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002 كلية طب االسنان طبيبة اسنان 1

 2007 كلية طب االسنان طبيبة اسنان اختصاص  2

 2007 كلية طب االسنان  لقب علمي مدرس مساعد 3

 2013 كلية طب االسنان لقب علمي مدرس 4



 

 

 

 

 

 

 

 :لتي أشرف عليهاا ( شاريع التخرجم ) :رابعا 

 السنــة مـــالقس بحث تخرج ت

 2014 صناعة االسنان  بحث تخرج المرحلة الخامسة  1

 2015 صناعة االسنان  لمرحلة الخامسة بحث تخرج ا 2

 

 لتي شارك فيها.ا ورات التعليم المستمرد :خامسا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور صناعة االسنان  2004 دورة تعليم مستمر 1

 حضور صناعة االسنان  2009 دورة تعليم مستمر 2

 حضور مركز التطوير والتعليم المستمر 2010 ربويدورة تاهيل ت 3

 حضور مركز التطوير والتعليم المستمر 2010 دورة اللغة العربية 4

 حضور مركز الحاسبة االلكترونية 2010 دورة الحاسبات  5

 حضور امراض وجراحة ما حول االسنان 2010 دورة تعليم مستمر 6

 حضور  صناعة االسنان 2010 دورة تعليم مستمر 7

 حضور معالجة االسنان 2011 دورة تعليم مستمر 8

 حضور التشخيص الفمي 2011 دورة تعليم مستمر 9

10 

 

 حضور صناعة االسنان  2011 دورة تعليم مستمر

 
 حضور طب اسنان اطفال والوقائي 2012 ملتقى علمي  11

 حضور صناعة االسنان  2012 دورة تعليم مستمر 12

 حضور صناعة االسنان  2013 ستمردورة تعليم م 13

 حضور امراض وجراحة ما حول االسنان 2013 دورة تعليم مستمر 14

 حضور طب اسنان اطفال والوقائي 2013 ملتقى علمي  15

 حضور امراض وجراحة ما حول االسنان 2013 دورة تعليم مستمر 16

 حضور صناعة االسنان 2013 دورة تعليم مستمر 17

 حضور صناعة االسنان 2014 م مستمردورة تعلي 18

 حضور صناعة االسنان 2014 دورة تعليم مستمر 19

 حضور صناعة االسنان 2015 دورة تعليم مستمر 20



 

 

 

 

 

 

 

 حضور صناعة االسنان 2015 دورة تعليم مستمر 21

 حضور صناعة االسنان 2016 دورة تعليم مستمر 22

 

  . للجانا:  سادسا 

 عضوية ال التاريخ داخل الكلية ت

 رئيسا 2008 لجنة جرد مكتبة الكلية 1

 عضوا 2009 لجنة جرد و تدقيق المخزن العام 2

 عضوا 2009 لجنة استالم وتسليم المخزن العام 3

 عضوا  2010 احتساب السعي السنوي للمرحلة الخامسة 4

 عضوا 2010 لجنة جرد احتياجات فرع صناعة االسنان 5

 عضوا 2010 لجنة جرد المخزن العام 6

 عضوا 2012 لجنة فتح اسئلة الدراسات العليا  7

 رئيسا 2012 لجنة غيابات المرحلة الرابعة 8

 عضوا 2012 لجنة امتحانية 9

 عضوا 2013 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الخامسة 10

 عضوا 2013 لجنة امتحان العملي للمرحلة الثانية 11

 عضوا 2013 ة الثانيةلجنة امتحان العملي للمرحل 12

 عضوا 2014 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الخامسة 13

 عضوا 2015 لجنة مناقشة مشاريع بحث التخرج 14

 عضوا 2015 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الثانية 15

 عضوا 2015 لجنة امتحان العملي للمرحلة الثانية 16

 عضوا 2015 حلة الخامسةلجنة احتساب السعي السنوي للمر 17

 عضوا 2015 لجنة جرد مخزن االثاث 18

 عضوا 2015 لجنة جرد مخزن القرطاسية 19

 عضوا 2016 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الخامسة 20

 عضوا 2016 لجنة مناقشة مشاريع بحث التخرج 21

 عضوا 2017 لجنة تعريب محتويات المخزن العام  22

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .فى مجال التخصص  وث العلميةلبحا :سابعا 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Evaluation of some properties of three 

types of denture reline materials with 

miconazole (antifungal agent) 

preparation. 

Bagh College 

Dentistry 

2007 

2 The effect of surface treatment on tensile 

bond strength between soft liner and 

acrylic denture base and the effect of 

pepsi solution on this bond with and 

without surface treatment. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 23(2), 2011 

3 THE EFFECT OF TWO TYPES OF 

DISINFECTANT ON SHEAR BOND 

STRENGTH, HARDNESS, 

ROUGHNESS OF TWO TYPES OF 

SOFT LINERS. 

 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 24(2), 2012 

4 The effect of thermocycling and different 

pH of artificial saliva on the impact and 

transverse strength of heat cure resin 

reinforced with silanated ZrO2 nano-

fillers. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 25(Special 

Issue 1), June 

2013 

5 Estimation of the linear dimensional 

changes of autoclave cured acrylic resin 

with multiple palatal depths and 

investment materials. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 27(2), June 

2015 

6 Teeth Displacement and Palatal 

Adaptation of Autoclave Cured acrylic 

resin with Various Palates and 

Investments. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 28(1), March 

2016 

7 Evaluation of impact and transverse 

strength of denture bases repaired with 

nano reinforced resin. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 28(4), March 

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، ك :ثامنا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2009 عميد الكلية  شكر وتقدير ومكافاة  1

 2011 عميد الكلية  شكر وتقدير 2

 2012 عميد الكلية  شكر وتقدير 3

 2012 عميد الكلية  شكر وتقدير 4

 2014 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 5

 2015 رئيس الجامعة شكر وتقدير 6

 2016 عميد الكلية  شكر وتقدير 7

 2017 عميد الكلية  شكر وتقدير 8

 

 . رش العملو: تاسعا 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 ر(حضو

 حضور تقويم االسنان 2015 ورشة عمل  1

 

 عاشرا : الندوات اللتي شارك فيها . 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ندوة االخالقيات المتعلقة  1
بابحاث الجينوم والهندسة 

 الوراثية البشرية 

 حضور العلوم االساسية  2013

جودة واالداء ندوة ضمان ال 2
 الجامعي 

 حضور ضمان الجودة 2013

ندوة ضمان الجودة واالداء  3
 الجامعي 

 حضور ضمان الجودة 2013

ندوة مراجعة القضايا  4
الجوهرية في المؤسسات 

 االكاديمية  

 حضور ضمان الجودة 2013



 

 

 

 

 

 

 

 حضور طب اسنان االطفال والوقائي 2014 ندوة العلمية االسبوعية    5

لبرنامج الحكومي ندوة ا 6
التوعية والتثقيف لمجلس 

 الوزراء

 حضور االعالم والمعلوماتية  2015

 حضور االعالم والمعلوماتية  2015 ندوة االرهاب الفكري 7

 

 احد عشر : المؤتمرات العلمية المشارك فيها.  

 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مر الوطني االول لكليات المؤت 1
 طب االسنان العراقية 

 حضور جامعة بغدادبغداد  2012

المؤتمر بغداد االول لزراعة  2
االسنان وطب االسنان 

 التجميلي 

 حضور نقابة اطباء االسنانبغداد  2012

المؤتمر لم الشمل الثاني  3
 الطباء االسنان 

 حضور اربيل نقابة اطباء االسنان  2012

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2013 مر مدينة الطب المؤت 4

المؤتمر الوطني الثاني لكليات  5
 طب االسنان العراقية 

 حضور بغداد جامعة بغداد  2013

المؤتمر و محاضرات  6
 وورشة عمل زراعة االسنان  

 حضور بغداد كلية اليرموك االهلية 2013

المؤتمر الدولي الرابع العلمي  7
ولوجي والمواد للنانو تكن
 المتقدمة  

 حضور بغداد الجامعة التكنولوجية 2013

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2014 المؤتمر مدينة الطب  8



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي السادس  9
للمجلس العراقي 

 لالختصاصات الطبية   

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2014

المؤتمر العلمي التاسع  10
    للجامعة المستنصرية 

 حضور بغداد الجامعة المستنصرية 2014

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  11
لالختصاصات الطبية 

 والصحية   

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2015

المؤتمر بغداد الثاني لزراعة  12
االسنان وطب االسنان 

 التجميلي 

 حضور بغداد نقابة اطباء االسنان 2015

لفرع  الملتقى العلمي االول 13
 صناعة االسنان 

حضور ومشارك  بغداد جامعة بغداد  2015
 بوستر علمي

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2015 المؤتمر مدينة الطب  14

المؤتمر العلمي السابع  15
للمجلس العراقي 

 لالختصاصات الطبية   

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2016

 حضور ائرة مدينة الطببغداد د 2016 المؤتمر مدينة الطب  16

 حضور بغداد جامعة بغداد 2016 المؤتمر الدراسات العليا   17

 

 

 

           

 

 

 

 

 


