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 التاريخ ة الكــليــــ الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1999 طب االسنان بغداد

 2002 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

  ً  : التدريس الجامعي . ثالثا

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الي حد االن-1999 بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى حد االن -1999 كلية طب االسنان جامعة بغداد تدريسي 1

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الى حد االن -2014 تقويم االسنان -ت الدراسات االوليةمحاضرا تقويم 1

 الى حد االن -2016 تقويم االسنان –محاضرات الدراسات العليا  تقويم  2

 االسنان تقويم -االشراف على عيادة الدراسات العليا تقويم  3

 االسناناالسنان

 الى حد االن -2011

 

 :ليهالتي أشرف عا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Dental arches dimension forms and its 

association to facial type inasmple t Iraq 

adults 

 2014 تقويم االسنان

2 Comparison of meter ion s neleased and 

corrosion potential from different 

bracket   

 2014 سنانتقويم اال

3 The effect of acidity level on ion 

released and corrosion  
 2015 تقويم االسنان

4 Effect of different fluoride agents on the 

lood deflection 
 2015 تقويم االسنان

5 the effect of enamel protective agent on 

shear and tensile bond strength of 

st.st.bracket 

 2016 تقويم االسنان

6 An In Vitro Study of the load deflection 

characteristics of the thermal wires 

immersed in different fluoride 

prophylactic agents  

 2017 تقويم االسنان

7 Evaluation of effect of air abrasion on 

friction and surface micromorphology 

of passive stainless steel self-ligated 

brackets: An In Vitro Study 

 2018 تقويم االسنان

8 Retention of different orthodontic 

aligners according to their thickness and 

the presence attachments  

 2019 تقويم االسنان



 

 

 

 

 

 

 

 ي شارك فيها.لتالعلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور كلية طب االسنان 2016 المؤتمر الدراسات العليا 1

 حضور  كلية الطب 2016 جامعة بغداد –مؤتمر كلية الطب  2

 حضور النجف-طب االسنان 2016 مؤتمر النجف الدولي  3

 حضور كلية طب االسنان 2015 السنانمؤتمر كلية طب ا 4

 حضور كلية طب االسنان 2015 االطفالمؤتمر العلمي الطب االسنان  5

 حضور كلية طب االسنان 2015 ورشة عمل فرع تقويم االسنان 6

 حضور كلية الطب جامعة بغداد 2016 المؤتمر العلمي الثالث المدينة الطب 7

 حضور كلية طب االسنان  2016 مؤتمر فرع التعويضات الصطناعية 8

 حضور  كلية طب االسنان  2015 مؤتمر فرع التعويضات الصطناعية 9

جامعة  –مؤتمر كلية طب االسنان  10

 بغداد 

 حضور  كلية طب االسنان  2016

 حضور  كلية طب االسنان  2016 جامعة بغداد  –مؤتمر كلية الطب  11

 حضور قاعة درب الموسوي  - مدينة الطب 2017 مؤتمر مدينة الطب  12

 حضور  كلية طب االسنان  2018 مؤتمر الدراسات العليا  13

جامعة  –مؤتمر كلية طب االسنان  14

 بغداد 

 حضور  كلية طب االسنان  2018

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 دكتوراه اطروحةتقيم  تقيم بحوث الترقية العلمية

 تقيم رسالة ماجستير استشارات علمية

 كلية طب االسنان بابل–تقيم البحوث الترقية العلمية  ات في المؤتمرات العلميةالمشاركة في بوستر

 استشارات علمية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . و تطوير التعليمأثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 The effect of acidity level on ion released and 

corrosion 
 مجلة كلية طب االسنان

 دبغدا

2015 

2 Effect of different fluoride agents on the lood 

deflection 

 مجلة كلية طب االسنان

 دبغدا

2015 

3 The effect of enamel protective agent 

on shear and tensile bond strength of 

st.st.bracket 

 مجلة كلية طب االسنان

 دبغدا

2016 

4 Survey of orthodontists attiude and 

experiences regarding miniscrew 

implants in Baghdad City 

International Journal  

of science and research  
2016 

5 Association of ABO blood group and rhesus 

factor with dental malocclusion in a 

population of Baghdad-Iraq 

International Journal 

of Medical and Health 

Sciences  

2018 

6 The effect of calcium carbonate air abrasion 

on frictional resistance and surface 

micromorphology of two different stainless 

steel self-ligated brakets (an in vitro study) 

International Journal  

of science and research  
2018 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

    عضوا نقابة اطباء االسنان في العراق  ✓

 عضوا جمعية تقويم االسنان العراقية  ✓

    عضوا جمعية تقويم االسنان العربية ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، ك عاشراً: 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2016 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 1

 2015 وزير التعليم العالي  كتاب شكر 2

 2016 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر  3

 2016 رئيس الوزراء كتاب شكر  4



 

 

 

 

 

 

 

 2017 ميد كلية طب االسنانع كتاب شكر  5

 2017 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  6

 2018 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر  7

 2018 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  8

 2018 رئيس جامعة اوروك  كتاب شكر  9

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ت .اــثاني عشر :اللغ 

 عربية ✓

             انكليزية ✓

             

   CD يتم تسليم نسخة على  


