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 االســــــــــــم  : فراس بشير هاشم الطويل

 19/7/1979تاريخ الميـالد  : 

 الحالة الزوجية : متزوج

 عدد االوالد : اثنان

 الديانة : مسلم

 التـخـصــص    :  دكتوراه امراض وجراحة ما حول االسنان 

 االسنان/جامعة بغداد الوظيفــــــه     :  تدريسي في كلية طب 

 الدرجة العلمية : مدرس

 30/1/2011تاريخ الحصول على اللقب العلمي : 

 عنوان العمل   :   كلية طب األسنان/جامعة بغداد

 هاتف العمل   :     

      07737466518الهاتف النقال  : 

 firascan79@gmail.com البريد إاللكتروني : 

 العلمية .أوالً : المؤهالت  ●

 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية

 2002 كلية طب االسنان جامعة بغداد بكالوريوس

 2007 كلية طب االسنان جامعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

جامعة شيفيلد/المملكة 

 المتحدة
 2017 كلية طب االسنان

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . ●

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2005 كلية طب السنان/جامعة بغداد طبيب اسنان معيد 1

 2005-2007 كلية طب السنان/جامعة بغداد طالب ماجستير 3

 2007-2011 كلية طب السنان/جامعة بغداد مدرس مساعد 4

 لحد االن -2011 كلية طب السنان/جامعة بغداد مدرس 5

 طالب دكتوراه 6
طب السنان/جامعة كلية 

 شيفيلد/المملكة المتحدة
2017-2013 

    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . ●

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

 لحد االن - 2007 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية التى  ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

امراض وجراحة ماحول  1

 االسنان

امراض اللثه للمرحلتين الرابعه 

 والخامسه
 الى االن-2012

2    

3    

4    

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: ●

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. ●

 مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 

Iraqi Dental  ndThe 2مؤتمر 

Reunion/IDA Annual 

Conference 

31/3/2012-30 
كلية طب االسنان/جامعة 

 اربيل/العراق
 حضور

2 
 The Najaf Dentalمؤتمر 

Conference 
 حضور النجف/العراق 25/2/2012-24

3 

 The First Nationalمؤتمر 

Conference of Iraqi 

Dental Colleges 

26/4/2012-24 
كلية طب االسنان/جامعة 

 بغداد/العراق
 حضور

4 
 British Society ofمؤتمر

Periodontology 
16/7/2014 

كلية طب االسنان/جامعة 

 شيفيلد/المملكة المتحدة
 حضور

5 
 British Society ofمؤتمر

Periodontology 
23/9/2014-21 

كلية طب االسنان/جامعة 

 بيرمنغهام/المملكة المتحدة
 حضور

6 

 Internationalمؤتمر 

Association for Dental 

Research 

14/3/2015-10 
بوسطن/الواليات المتحدة 

 االمريكية
 محاضر بحث

 حضور لندن/المملكة المتحدة EuroPerio 8 6/6/2015-3مؤتمر  7

 بوستر لندن/المملكة المتحدة Pg London 25/6/2015-23مؤتمر  8

9 

 The Florey instituteمؤتمر

Pathogen -for Host

Interaction 

11/9/2015 
االسنان/جامعة كلية طب 

 شيفيلد/المملكة المتحدة
 محاضر بحث

10 
 British Society ofمؤتمر 

Dental Research 
 بوستر كارديف/المملكة المتحدة 16/9/2015-14

11 
 British Society ofمؤتمر 

Periodontology 
 بوستر اوكسفورد/المملكة المتحدة 9/4/2016-7

 OMIG 8/2/2017ملتقى   12
االسنان/جامعة كلية طب 

 شيفيلد/المملكة المتحدة
 محاضر بحث



 

 

 

 

 

 

 

13 

ندوه علميه عن التصوير 

 Dentalالفوتوغرافي 

photography 

 حضور كلية طب االسنان/جامعة بغداد 11/9/2017

14 

 Time savingندوة  علمية عن 

technique in Microsoft 

word 

 حضور كلية طب االسنان/جامعة بغداد 25/9/2017

15 
 Medical Cityمؤتمر 

Conference 
 حضور مدينة الطب/بغداد 14/12/2017-13

16 
ندوه علميه عن اختيار العينات 

 في البحوث
25/9/2017 

قسم امراض وجراحة ماحول 

 االسنان
 حضور

17 
ندوه علميه عن حجم العينه 

 وحسابها
13/11/2017 

قسم امراض وجراحة ماحول 

 االسنان
 حضور

18 
12Postgraduate  thمؤتمر 

Dental Conference 
 محاضر بحث كلية طب االسنان/جلمعة بغداد 21/12/2017-20

19 
ندوة علمية عن طرائق البحث 

Research Methodology 
 حضور كلية طب االسنان/جامعة بغداد 20/2/2018

20 
ندوة علمية عن منع االقتباس 

 واالستالل
 حضور بغدادكلية طب االسنان/جامعة  22/2/2018

21 

19Annual  thمؤتمر 

Scientific Dental 

Conference 

 حضور كلية طب االسنان/جامعة بغداد 20/3/2018-19

22 

rdThe 3 مؤتمر 

International 

Conferenceon Oral 

Sciences 

4/5/2018-3 
 كلية طب االسنان/جامعة اربيل

 كلية طب االسنان/جامعة اشك
 محاضر بحث

23 
thThe 13 مؤتمر 

Postgraduate Conference  
 حضور كلية طب االسنان/جامعة بغداد 6/12/2018-5

     

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  ●

 خارج الكلية داخل الكلية

مشارك في دورة تعليم مستمر في قسم امراض 

 4/12/2005-3وجراحة ماحول االسنان 

نقابة طب مشارك في دورة تعليم مستمر في 

 27/1/2012االسنان/بغداد 

مشارك في دورة تعليم مستمر في قسم امراض 

 16/3/2010وجراحة ماحول االسنان 

مشارك في دورة تعليم مستمر في نقابة طب 

 10/2/2012االسنان/بغداد 

مشارك في دورة تعليم مستمر في قسم امراض 

 20/12/2010-19وجراحة ماحول االسنان 

 ميدانيه تطوعيه لخدمة المجتمعزيارات 

مشارك في دورة تعليم مستمر في قسم امراض 

 14/11/2010وجراحة ماحول االسنان 

اعطاء محاضرات علمية في كلية طب 

  2018-2017االسنان/جامعة واسط 

2019-2018 

مشارك في دورة تعليم مستمر في قسم معالجة 

 14/12/2010االسنان 

الدكتوراه في كلية عضو لجنة مناقشة بحوث 

 12/8/2018طب االسنان/جامعة السليمانية 

مشارك في محاضرة عضوية لكلية الجراحين 

 22/10/2017الملكية البريطانية 

عضو اللجنة الطبية لفحص طالب روضة 

 Second Homeومدرسة 

مشارك في حلقة نقاشية علمية في قسم معالجة 

 29/11/2017االسنان 

 

تعليم مستمر في قسم امراض مشارك في دورة 

 4/12/2005-3وجراحة ماحول االسنان 

 

محاضر في دورة تعليم مستمر في قسم امراض 

 21/11/2017وجراحة ماحول االسنان 

 

مشارك في دورة تعليم مستمر في قسم امراض 

 12/3/2005وجراحة ماحول االسنان 

 

مشارك في دورة تعليم مستمر في قسم امراض 

 12/11/2005ماحول االسنانوجراحة 

 

  المشاركه في مناقشة بحوث التخرج 

  االشراف على بحوث التخرج

عضو لجنة مجلة كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

2017-2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  ●

 التعليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 

Effect of manual tooth brushing on 

periodontal health status between right 

and left handed dental students.  (Inter 

and intra groups comparative Study) 

Journal of Baghdad 

college of dentistry  

 

2010 

2 

Effect of different doses of cigarette 

smoking on periodontal health status and 

alveolar bone level among different 

groups of current smoker patients 

(comparative study) 

Taqani Journal, -Al

Foundation of 

Technical 

Education, Baghdad 

2010 

3 

Pathogen The Periodontal 

Preferentially  Porphyromonas gingivalis

Interacts with Oral Epithelial Cells in S 

Phase of the Cell Cycle. 

Infection and 

Immunity Journal 
2016 

4 
Identification of key determinants in 

cell -hostPorphyromonas gingivalis 

invasion assays. 

European Journal 

of Oral Sciences 
2018 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . ●

 لحد االن.  -2002عضو نقابة اطباء االسنان العراقية   ✓

 International association ofعضو المؤسسة الدولية لبحوث طب االسنان   ✓

ResearchDental    2014- 2016 

 British Society ofعضو الجمعية البريطانية المراض وجراحة ما حول االسنان  ✓

Periodontology  2014- .لحد االن 

 لحد االن. -2016العالمية   Medicine Journalمقيم خارجي في بحوث مجلة  ✓

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. ●

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 كتاب شكر 1
السيد عميد كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
2008 

 كتاب شكر 2
السيد مساعد رئيس جامعة بغداد 

 للشؤون العلمية
2010 

 كتاب شكر 3
السيد عميد كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
2011 

 كتاب شكر 4
السيد عميد كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
2012 

 كتاب شكر 5
السيد عميد كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
2012 

 كتاب شكر 6
السيد وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي
2017 

 كتاب شكر 7
السيد عميد كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
2018 

 مباركة جهود 8
السيد رئيس جامعة بغداد/جامعة 

 بغداد
2018 

 كتاب شكر 9
السيد عميد كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
2018 

 كتاب شكر 10
السيد وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي
2018 

 كتاب شكر 11
السيد عميد كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ثاني عشر :اللغــات. ●

 انكليزي              ✓

 عربي             ✓

   CDملحوظة : يتم تسليم نسخة على   


