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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب األسنان

1999

الماجستير
الدكتوراه

المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية

2008

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

معيد

كلية طب األسنان /جامعة بغداد

2003-1999

2

طالب دراسات (بورد عراقي
جراحة الوجه و الفكين)

المجلس العراقي لالختصاصات
الطبية

2008-2003

3

مدرس

كلية طب األسنان /جامعة بغداد

2014-2009

4

استاذ مساعد

كلية طب األسنان /جامعة بغداد

 2014و مستمر

5
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية طب األسنان

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من  -الى
 2009الى حد األن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

جراحة الفم و الوجه و الفكين

جراحة فم المرحلة الخامسة

 2017و مستمر

2

جراحة الفم و الوجه و الفكين

جراحة فم المرحلة الرابعة

2017-2010

3

جراحة الفم و الوجه و الفكين

طب العام (مرحلة رابعة)

2015-2013

4

جراحة الفم و الوجه و الفكين

جراحة الفم و الوجه و الفكين (دراسات عليا)

 2014و مستمر

5

جراحة الفم و الوجه و الفكين

طب عام (دراسات عليا)

2016-2013

6

جراحة الفم و الوجه و الفكين

طب العام (مرحلة رابعة)

2015-2013

7

تشريح بشري

دراسات عليا

 2017و مستمر

8
9

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت
1

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

 Therapeutic applications ofجراحة الفم و الوجه و الفكين (دبلوم)

السنــة
2016

Botulinum toxin in Oral and
Maxillofacial Surgery

2

 Bisphosphonate relatedجراحة الفم و الوجه و الفكين (دبلوم)

2016

3

Osteonecrosis of the Jaw
 Peri-Implant Diseaseجراحة الفم و الوجه و الفكين (دبلوم)

2016

4

5
6

The effect of combined conventionalpiezosurgery implant site preparation
on implant stability: A randomized
controlled study

جراحة الفم و الوجه و الفكين (ماجستير)

2018

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
مكان أنعقادها

نوع المشاركة

ت

السنــة

العنوان

1

برنامج زراعة االسنان المتقدم

2014

سيؤل /كوريا الجنوبية

حضوربحث  /بوستر
(

2

ندوة التعليم المستمر

2014

3

مؤتمر مدينة الطب

2014

فرع الجراحة/كلية طب
االسنان جامعة بغداد
مدينة الطب /بغداد

محاضرحضور)

4

دورة زراعة االسنان

2015

5

ندوة التعليم المستمر

2015

6

مؤتمر مدينة الطب

2015

فرع الجراحة/كلية طب
االسنان جامعة بغداد
فرع الجراحة/كلية طب
االسنان جامعة بغداد
مدينة الطب /بغداد

7

الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان
االطفال و الوقائي

2015

8

دورة زراعة االسنان

2016

فرع طب اسنان االطفال و
الوقائي /كلية طب االسنان
جامعة بغداد
الجراحة/كلية طب
فرع

9

المنتدى الثاني لفرع التعويضات
االصطناعية

2016

االسنان جامعة بغداد
كلية طب االسنان جامعة بغداد حضور

10

المؤتمرالعلمي السابع للمجلس
العراقي لالختصاصات الطبية

2016

قاعة درب الموسوي
للمؤتمرات

حضور

11

مؤتمر مدينة الطب

2016

قاعة درب الموسوي
للمؤتمرات

مشارك في لجنة مناقشة

12

مؤتمر الدراسات العليا في كلية طب
االسنان

2016

قاعة درب الموسوي
للمؤتمرات

حضور

13

مؤتمرالعلمي الخامس عشر كلية
الطب .جامعة بغداد

2016

كلية الطب جامعة بغداد

حضور

14

مؤتمر طب الكندي

2017

كلية طب الكندي

حضور

15

المؤتمر المشترك لكلية طب االسنان
و نقابة اطباء االسنان

2017

كلية طب االسنان و نقابة
اطباء االسنان

محاضر

16

مؤتمر مدينة الطب

2017

مدينة الطب

حضور

17

المؤتمر الثاني عشر للدراسات العليا

2017

كلية طب االسنان

حضور

18

حضور مؤتمر الدراسات العليا االول
لكلية الطب

2018

كلية الطب جامعة بغداد

حضور

19

محاضر في المؤتمر الدراسات العليا
الثالث عشر

2018

كلية طب االسنان

محاضر

حضور
محاضر
محاضر
حضور
حضور
محاضر

محاضر

قاعة درب الموسوي

2018

مؤتمر مدينة الطب

20

.  األنشطة العلمية االخرى: سابعا
خارج الكلية

داخل الكلية
مدير تحرير مجلة طب األسنان جامعة بغداد

International عضو مجلس التحرير لمجلة
Journal of Oral and Craniofacial
Science

عضو لجنة مناقشة بحوث طلبة المجلس العراقي
21  و19 الختصاص جراحة الوجه و الفكين في
2016/1/
عضو لجنة مناقشة بحوث طلبة المجلس العراقي
15 الختصاص جراحة الوجه و الفكين في
2017/1/17و

2016 مدير وحدة الشؤون العلمية

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

محل النشر

أسم البحث

ت

2010

مجلة كلية طب االسنان
جامعة بغداد

Comparison of microleakage in three different
retrograde cavity preparations with Mineral Trioxide
Aggregate as filling material.

1

2010

مجلة كلية طب االسنان
جامعة بغداد

The influence of prophylactic Dexamethasone on
postoperative swelling and trismus following impacted
mandibular third molar surgical extraction.

2

Management of Retained Foreign Bodies in Missile
Injuries of the Maxillofacial Region

3

Inferior Alveolar Nerve Injuries Associated With
Mandibular Fractures

4

Submandibular Juvenile Fibromatosis

5

Gingival and alveolar ridge tumor-like
overgrowth lesions

6

Ameloblastic Carcinoma of Mandible: A
case report
Mandibular Fractures in Iraq: An
epidemiological study

7

2011
2012
2013
2013

Journal of Craniofacial
Surgery
Journal of Craniofacial
Surgery
Journal of Craniofacial
Surgery

مجلة كلية طب االسنان
جامعة بغداد

2014

Journal of Oral and
Dental Research

2015

Journal of
Craniomaxillofacial
Trauma and
Reconstruction

8

2016

Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery,
Medicine and Pathology

Cheek Onchocercoma: A case report

2016

Journal of Craniofacial
Surgery
Case studies in surgery

Patterns of pediatric maxillofacial injuries

2016
2016
2017
2018
2018
2018

Ameloblastoma: A clinical study of 25 Iraqi
patients
 مجلة كلية طب االسنانSurgical biopsy in cervical lymphadenopathy

جامعة بغداد
International Journal of Oral
and Maxillofacial Surgery

9
10
11
12

Characteristics of mandibular injuries caused by bullets
and improvised explosive devices: a comparative study

13

World Journal of Factors affecting the Duration of Surgical Extraction of
Dentistry Impacted Mandibular Third Molars

14

Journal of Craniofacial Does Mixed Conventional/ Piezosurgery Implant Site
Surgery Preparation Affect Implant Stability?

مجلة كلية طب االسنان
جامعة بغداد

The accuracy of ridge mapping procedure in determining
the alveolar ridge width

15
16

.  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا
✓ عضو الجمعية الدولية لجراحي الوجه و الفكين
 العالميةAO ✓ عضو جمعية
✓ عضو الجمعية العراقية لجراحي الوجه و الفكين

. الجوائز و شهادات التقدير،  كتب الشكر:ًعاشرا
السنة

الجهة المانحة
2013
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2018

عميد كلية طب االسنان
رئيس جامعة بغداد
الكرخ/دائرة صحة بغداد
عميد كلية طب االسنان
عميد كلية طب االسنان
رئيس جامعة بغداد
عميد كلية طب االسنان
عميد كلية طب االسنان
رئيس جامعة المثنى
عميد كلية طب االسنان

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

ت

كتاب الشكر التقدير
كتاب الشكر
كتاب الشكر
كتاب الشكر
كتاب الشكر
كتاب شكر و تقدير
كتاب شكر و تقدير
كتاب شكر و تقدير

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كتاب شكر و تقدير
كتاب شكر و تقدير

 11كتاب شكر و تقدير
 12كتاب شكر و تقدير
 13كتاب شكر و تقدير

رئيس جامعة بغداد
رئيس مجلس الوزراء
عميد كلية طب االسنان

2018
2018
2018

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1

أسم الكتاب
ال توجد

2
3
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات.
✓ عربي
✓ انكليزي

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

