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 1983 طب االسنان بغداد
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mailto:Nidhal.h_ghaib@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 حلد االن – 1983 بغداد كلية طب االسنان 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 حلد االن -1983 تقويم االسنان /املرحلة الرابعة/نظري تقويم االسنان 1

 حلد االن -1983 تقويم االسنان /املرحلة الرابعة/عملي تقويم االسنان 2

 حلد االن -1983 تقويم االسنان /املرحلة اخلامسة/نظري نتقويم االسنا 3

 حلد االن -1983 تقويم االسنان /املرحلة اخلامسة/عملي تقويم االسنان 4

 حلد االن -1995 تقويم االسنان /الدراسات العليا تقويم االسنان 5

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1989-1983 سنان/جامعة بغدادطب اال في الكليةمعيدة  1

 1990-1989 طب االسنان/جامعة بغداد طالبة دراسات 2

 1993-1991 طب االسنان/جامعة بغداد مدرس مساعد 3

 1996-1993 طب االسنان /جامعة بغداد مدرس 4

 2000-1996 طب االسنان/جامعة بغداد استاذ مساعد 5

 ولحد االن 2003 طب االسنان/جامعة بغداد استاذ جامعي 6

 

 

 طب االسنان/جامعة بغداد رئيس فرع تقويم االسنان 7
 

 طب االسنان/جامعة بغداد معاون العميد للشؤون العلمية 7
 ولحد االن-2016



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة تقويم االسنان مـــالقس ةسالرال األطروحة  أو  اسم ت

1 Pharmacological control of 

orthodontic pain (a clinical study) 

Thaira Abbas 

Jassim July 2006 

2 
Evaluation of shear bond strength of 

bonded molar tubes.(in vitro 

comparative study) 

Layth 

Mohammad 

kareem Karam 

Augest-2006 

3 
Dental arch dimensions and forms in 

sulaimania kurdish population sample 

aged (16-24)years with class I normal 

occlusion . 

Soolav flayh 

Hassam AL- 

Hadithy 
2005 

4 
Rate of force decay for different types 

of extra_oral elastics.(a comparative 

in vitro study) 

Anas K .Al- 

Qasim July 2006 

5 Bonding in orthodontics Rana Omran 

Jassim Al-

Naddwi 

2003 

6 
The effect of different orthodontic 

elastomeric ligatures on frictional 

resistance(an in-vitro study) 

Khalid 

Mohammed 

Obaid  
2007 

7 
An experimental and artificial neural 

network prediction of cross section 

and activation distance effect on T-

spring force system 

Noor M.Hasan 

Garma 
2001 

8 
A comparative study of the shear 

bonding strength of brackets adhered 

to laser-etched enamel versus acid-

etched enamel 

Hakam husham –

Al fakhry 
2001 

9 
Evaluation of enamel surface damage 

after debonding using three different 

pliers 

Hadeel Ali 

2010 

10 
The effect of drinks and food 

stimulants on the force applied by 

orthodontic elastomeric chains (an 

experimental in vitro study. 

Basma AlAzawii 

2008 

11 
Mechanical behavior and clinical 

efficiency of elastomeric chain and 

nickel titanium closed coil (a 

Haytham Ali 

Attiah Al_Ghazi  2001 



 

 

 

 

 

 

 

comparative study) 

12 
The microhardness measurements 

and scanning electron microscopic 

evaluation of the enamel surface using 

different luting cements  

Wessam wahab 

sahib Al-Khafaji 
2002 

13 
Force decay of elastomeric ligature (in 

vitro study) 

Asseel 

Mohammed 

Munther Al-

Faham 

2002 

14 

A comparison of frictional force 

between orthodontic wires and 

brackets under dry and wet 

conditions a simulation of maxillary 

canine retraction along a continuous 

archwire (an in vitro study ) 

Shahba'a Abdul_ 

Ghafoor 

Mohammed 
2002 

15 
Skeleto_ dental features analysis of 

Iraqi thalassemic patients aged 13_ 15 

years (cross secsional cepphalometric 

study) 

Ream Ata Al – 

Ani 
2003 

16 

The effects of three mouthwashes on 

the load_ deflection and surface 

characteristics of Nickel Titanium 

arch wires . (an in vitro study ) 

Ammar Salim 

Kadhum 

2007 

17 Multiple options in treatment of class 

one malocclusion . 

Dr. Wessam 

W.Sahib 
1998 

18 
Maxillary expansion  Munthir 

Suleiman 

Mahmood Al-

Wshah 

2002 

19 

The reliability of bisecting 

interpulpillary perpendicular line 

,facial and dental laterality and 

coincidence in adult normal occlusion 

Iraqi sample .(a photographic, cross 

sectional study) 

Dina abdulrasool 

Hassan  

2011 

20 
Lingual appliances  Nader Mostafa 

Salem 
2001 

21 
Analaysis of maximum mandibular 

movements in relation to 

(malocclusion and various 

Arshed Munir 

Toma Amin 2003 



 

 

 

 

 

 

 

craniomandibular mesaurments )in 

Iraqi adult sample aged (18-25) years 

. 

22 Manadibular Asymmetry in patients 

sample aged 16-31 years 

Zina Zuhair Al- 

Azawi  2003 

23 
Stimulation of rabbit condyle growth 

by using pulsed therapeutic 

ultrasound (aradiographical and 

histological experimental study) 

Mustafa 

Abdulkhaleq 

Dawood Al Qaisi 
2010 

24 
Facial type in relation to masseter 

muscle thickness and maximum bite 

force (among iraqi adult females) 

Saja Haydar 

Hassan Al_ 

Qazzaz  

2011 

 

 

 

25 
Skeletal measurements in a sample of 

iraqi down syndrome patient age (9-

20) years old (a cross sectional 

cephalometric study) 

Basma Amer M.r. 

Al-Obaidy 
2003 

26 
The relation of the maxillary central 

incisor ,nasal bone ,anterior cranial 

base lengths and the body height in 

different sekeletal patterns  

Hussien Abid Ali 

Muhsin Al 

Anajar 
2010 

27 

Computerized measurement of 

maximum bite focre in iraqi adult 

sample aged 18-25 years with class I 

normal and malocclusion groups 

.(comparative study) 

Sam Salah Al- 

Sam 

2004 

28 

The microhardness measurement and 

polarized light microscopic evaluation 

for enamel surface after debonding of 

brackets using different orthodontic 

adhesive materials.(a comparative in 

vitro study ) 

Saad Ali Al –

mashhadany 
2004 

 

 

 

 

29 
Facial anthropometry a comparative 

study between class I occlusion class 

II division 1 malocclusion. 

Natheer 

A.Rasheed 2001 

30 
Craniofacial pattern of parents of 

children with cleft lip and/or palate 

anomaly.(a comparative cross- 

sectional cephalometric study) 

Thaer Essa Dalas  
2002 

 

 

31 Dental maturity and chronological 

age in a sample of growth hormone 

Tariq Talal Raiq 
2004 



 

 

 

 

 

 

 

deficient patients aged 4-16 years 

(comparative study) 

32 

The relapse during retention period 

with Hawley and clear overlay 

removable retainers after an 

orthodontic trearment in Iraqi sample 

aged (18-30) years. 

Rania Azzam 

Qamber Agha  

2005 

33 
Permanent tooth size ratio 

assessement for sample of Iraqi 

patients aged (14-25)years with 

different malocclusion type  

Alan Essa Saleem 

2003 

 

34 
Ions release from new and recycled 

brackets and arch wires (comparative 

study in vitro) 

Ayam Ali 

Hassoon 2008 

35 
Shear bond strength of different 

light_ cured adhesives with metal and 

ceramic brackets .(a comparative in 

vitro study). 

Ataa Gazi 

Abdulameer 
2008 

36 

Expression of secretory protein in 

whole unstimulated saliva before and 

after placement of  orthodontic elastic 

separators in Iraqi samples (clinical 

study) 

Saba Fouad 

Hussain 2005 

 

 

37 
Enhancement of orthodontic 

anchorage and retention by local 

injection of strontium (an 

experimental study in rate) 

Munnad Jihad 

Al_ Dulaimy  
2011 

38 

Assesment of mandibular third molar 

eruption space by using computed 

tomography 3d and 2d reconstructed 

lateral radiograph(computed 

tomograph ,comparative study) 

Estabrak Malik 

Mohammed 

2015 

39 
Evaluation of frictional forces 

generated by different brackets and 

orthodontic wires(in vitro study). 

Khelod 

AbdulSattar 

AlMakhzomy 

2013 

40 
The effect of saliva on the retention of 

orthodontic bands (cemental with two 

types of luting cements). (a 

comparative study). 

Wessam Marwan 

AlAni 
2001 

41 The cytotoxicity of orthodontic 

elastomeric ligatures (in vitro study). 

Salma Merza 

Hassan Al-Jawari 2013 



 

 

 

 

 

 

 

42 

Evaluation of the effect of alcohol 

presence in mouth washes on forece 

degredation of different 

configurations of elastomeric chains 

(an in vitro study). 

Noor AlNoori 

2014 

43 
Effect of orthodontic tooth movement 

on salivary levels of interlukin-

betal,tumor, necrosis factor alphas 

and c-reactive protein. 

Noor Saadi 

2013 

44 

Diagnosis and localization of the 

maxillary impacted canine by using 

dental multi slice computed 

tomography 3D view and 

reconstructed panoramic 2D view. 

Nadia passim  

2013 

45 
Microhardness measurements and 

polarized light microscopic to 

evaluation of the enamel surface with 

different adhesive materials. 

Saadi Ali Ahmed 

2005 

46 

The effect of low intensity pulsed 

ultrasound (lipus) therapy on the 

relapse rate and bone remodeling 

post.orthodontic tooth movement.(an 

experimental study on Rabbits). 

Lames Khudair 

Mohammed 

Alawi 2012 

47 
Evaluation of the effect of Nano-

hydroxy apatite to reminelized white 

spot lesions prior to orthodontic 

adhesive removal. 

Saja Sami Malik 

2016 

48 
Valuation of microbial contamination 

of different orthodontic as receieved 

arach wirwes from manure 0 

 سهى سعد حسان 

2017 

53 
Interunce of whitenting dentifirices 

on the coloer stability of orthodontic 

air clear elastomeric ligatures 0 

 غفران كريم حسين

2017 

55 Color stability of treated white spot 

lesion with remineralization materials  

 

 2017 اسراء جاسم العطار

56 

Theimpact of depression tatuson oral 

heath condtion and saliary growth 

hormone related to antthropomety 

among internally displaced 

adolescence in gaghdad 0 

 

 

 2017 سما موفق محمد



 

 

 

 

 

 

 

57 

Comparision of shear bond strength 

of sapphrire bracket bonded to 

zirconium surface after using 

different surface conditioning 

methods0 

 

 

 حوراء حسان عالء

 

 

2017 

58 
Colorstability of different aesthetic 

arch wires aftar immersion into 

different types of of  mouth washes 0  

 لبنى مكي حسين

 2017 

59 
Maximum bite forece in relation to 

oral and nutritional status among 8 

and9 years old primary school 0 

 

 2017 عذراء حسين

60 
The accuracy of uilrasonud and color 

Doppler imaging in the differential 

digagnosis of cervical 

lymphadenopathy 0 

 شهد ضرغام علي

 
2017 

61 Mechanical properties of orthodontic 

coated stainless steel arch wires 0 

 

 2018 احمد عبد الحسين عباس

62 
The early impact of fixed orthodontic 

therapy on dietary weight status and 

salivary physicochemical 

characteristics 0 

 

 زيد علي محسن
2018 

63 
Evaluate and compare the effect of 

acidulated phosphate fluoride on load 

deflection of goled plated and 

rhodium conventional ones 0      

 ياسر عمار نصيف

 
2019 

64 
Correlation between facial type and 

certation radiomorphometic facual 

indices among Iraqi adults using cone 

beam computed tomography 0  

علي رعداء زهر  

 
2017 

65 
The evaluation of molar buccal tubes 

front and back opening dimensions 

torsional  play angle and  friction 0 

 هيام جبار هشام

2018 

66 

Radiological evaluation of the 

anatomic characteristics of lingual 

froamine and therir vascular canals in 

the anterior region of the 

mandibleusing cone beam computed 

tomography 0 

 

 

 فاطمة محمد عبد

 
2017 

67 
The effect of different pouring interal 

of conventional impreesion on the 

marginal accuracy of full contour 

 

 2017 ايالف احمد هادي



 

 

 

 

 

 

 

zirconia crowns in comparison with 

digital impression  

68 
The effect of different desing of 

finishing line and occlusal surface 

reduction on vertical marginal fit of 

cad/cam zirconia crwns restoration  

 

 لينا صباح عبد هللا 

 
2017 

69 
 Evaluation of platelet rich fibrin 

effect on the bone densty after teeth 

extraction by cone beam computed 

tomography  

 كمال صاحب مزعل 

2019  

70 
 Laser aided ceramic bracket 

debonding vs conventional debonding 

pliers : an in vitro study  

علي راضي ابراهيم    

2019 

71 
The Evaluation of molar buccal tubes 

front and back openings dimension 

torsional play angle friction  

هيام جبار هاشم    

2019  

72 
 Role of ultrasound and color Doppler 

imaging in the diagnostic evaluation 

of patients with cervical 

lymphadenopathy  

شهد ضرغام علي     

2019  

73 
Early impact of fixed orthodontic 

therapy on dietary behavior weiht 

status and salivary physoicochemical 

characteristics  

زيد علي محسن    

2018 

74 
The impact of depression status on 

oral health condtition and salivary 

crowth hormone related to 

anthropometry among internally  

سما موفق محمد    

2019  

75 
 Mazimum bite force in relation to 

oral and nutritional status among (8-

10) year old primary school students  

عذراء حسين مدحت    

2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

مكان  ةــالسن عنوانال ت

 هاأنعقاد

 ملشاركة نوع ا

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 حماضر تونس 2009 تونس لتقويم االسنان مؤمتر  1

 مشارك القاهرة 2010 موءمتر القاهرة لطب االسنان 2

 مشارك القاهرة 2010 االسنان  موءمتر القاهرة الدولي لزراعة 3

عمان  2010 موءمتر عمان لتقويم االسنان 4

 /االردن

 حماضر

عمان  2011 يم االسنانمؤمتر عمان لتقو 5

 /االردن

 مشارك

عمان  2012 مؤمتر عمان لتقويم االسنان 6

 /االردن

 مشارك

عمان  2013 مؤمتر عمان لتقويم االسنان 7

 /االردن

 مشارك

عمان  2016 مؤمتر عمان لتقويم االسنان 8

 /االردن

 مشارك

 مشارك دبي 2007 مؤمتر اديك الدولي 9

 مشارك دبي 2009 مؤمتر اديك الدولي 10

 مشارك دبي 2011 مؤمتر اديك الدولي 11

 مشارك دبي 2012 مؤمتر اديك الدولي 12

 مشارك دبي 2016 مؤمتر اديك الدولي 13

 حماضر بغداد 2012 مؤمتر اجلامعة املستنصرية 14

 حماضر بغداد 2013 مؤمتر طب االسنان الدولي املوحد 15

 حماضر دادبغ 2014 مؤمتر اجلامعة املستنصرية 16

 حماضر بغداد 2014 مؤمتر طب االسنان الدولي املوحد 17

 مشارك اربيل 2013 الدولي مؤمتر مل الشمل 18

 حماضر النجف 2014 مؤمتر مل الشمل الدولي 19

 مشارك النجف 2015 مؤمتر مل الشمل الدولي 20

 مشارك بغداد 2011 مؤمتر طب الكندي 21

 مشارك بغداد  2017 حدةمؤمتر ات كليات الطب املو 22

 

 مشارك النجف 2016 مؤمتر النجف الدولي الثالث 23

 مشارك  بغداد 2017 مؤمتر جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية  24

 مشارك بغداد 2018 مؤمتر العلمي الثاني للجمعية العراقية جلراحه الوجه والفكني والفكني 25

 حضور  غداد ب 2018 مؤمتر جامعة بغداد  26



 

 

 

 

 

 

 

 رئيس اللجنة العلمية  بغداد 2018 مؤمتر الثاني عشر للدراسات العليا  27

بابل  مؤمتر نقابة االطباء مهرجان بابل الدولي االول لطب االسنان 28

02017 

 مشارك 2017

 مشارك  2018 بغداد  مؤمتر جامعة بغداد  29

 حضور  2017 النجف  لي الثالث مؤمتر الدولي الرابع لطب االسنان وامللتقى الدو 30

 حضور  2017 بغداد للعلوم الطبية والصيدالنية ابن سينا مؤمتر العلمي االول  31

 حضور  2018 كربالء  مؤمتر الدولي االول لعلوم طب االسنان كلية ابن حيان اجلامعة  32

 حضور  2018 بغداد مؤمتر العلمي الدولي لصحة الفم واالسنان/دائرة االمور الفنية  34

 حضور  2018 بغداد  مؤمتر العلمي الثاني لطب االسنان  35

 حضور  2018 بغداد  مؤمتر العلمي اخلامس جلمعية حشوات اجلذور  36

 حضور  2018 النجف  مؤمتر نقابة االسنان  37

 حضور  2017 كربالء  مؤمتر جامعة النهرين  38

 حضور  2018 بغداد مؤمتر جامعة بغداد  39

 حضور 2017 بابل  مؤمتر مهرجان بابل الدولي لطب االسنان  40

ذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ

 حضور 2018 بغداد  ندوة بني الواقع واالمكانيات جامعة الفراهيدي  41

 20حضور . 2018 بغداد  رية ندوة ضمان اجلودة /كلية التقنية االدا 42

 2018 بغداد  ندوة يف فرع اللثة بعنوان منع االقتباس واالستالل  43

 مشاركة 

 مشاركة 

 مشاركة  2018 بغداد ندوة ضمان اجلودة يف الكلية التقنية االدارية  44

 مشاركة  2018 بغداد  /فاضل القدسي والتوجيه النفسيندوة االرشاد الرتبوي  45

 مشاركة   2017 بغداد  ة االرشاد الرتبوي والتوجيه النفسي/فرع العلوم االساسية ندو 46

 حضور  2017 بغداد ندوة علمية  يف فرع اللثة  47

 حضور   2018 بغداد  ندوة االرشاد الرتبوي والتوجيه النفسي/ فاضل القدسي 48

 حضور  2018 دادبغ ندوة علمية بعنوان منع االقتباس واالستالل يف فرع اللثة 49

 دعوة  2016 بابل  ندوة علمية يف مقر جامعة بابل  50



 

 

 

 

 

 

 

  حضور 2017 بغداد ع قاعة املؤمترات يف لقاهرةندوة علمية الدولية التخصصية  51

 حضور  2018 بغداد   االسنان يف كلية الطبحضور ملتقى العلمي الرابع لطب اسنان الوقائي  52

 حضور  2018 بغداد  ي االول اجلمعية يف نقابة االسنان امللتقى العلم حضوردعوة  53

 حضور  2018 بغداد  على قاعة جامعة العراقية بعنوان االورام السرطانية ندوة العلمية  54

  حماضرة 2018 بغداد  يف جامعة البيان القاء حماضرة  55

م استضافيت حلضور ندوة يف جامعة بغداد /كلية الطب  حسب كتاب املرق 56

 9/4/2019يف  412

 حضور  2019 بغداد 

 مشارك  2019 بغداد اجمللس العراقي لالختصاصات الطبيه  مؤمتر العلمي الثامن حضور مؤمتر  57

 رئيسا  2019 بغداد  لكلية طب االسنان ى مؤمتر العلمي السنوي العشرون  58

 شارك م  2018 بغداد  مؤمتر السنوي السابع دائرة صحة بغداد الكرخ  59

 رئيسا  2018 بغداد  مؤمتر الثالث عشر للدراسات العليا  60

حضور ملتقى الثاني املقام على قاعات فندق ومطعم البارون بدعوه من  61

  20/4/2018العيادات املسعودي التخصصية بتاريخ 

  حضور  2018 كربالء 

ت فندق مؤمتر السنوي السابع حتت شعار اجملتمع معافى وعلى قاعاحضور  62

 بابل 

 حضور  2018 بغداد 

مؤمتر لعلمي الثامن جمللس العراقي لالختصاصات الطبية على قاعة درب  63

 املوسوي للمؤمترات يف دائرة مدينة الطب 

 حضور  2019 بغداد 

مؤمتر دائرة صحة بغداد /الكرخ السابع بعنوان اجملتمع معافى على قاعات   64

 فندق بابل 

  مشارك 2018 بغداد 

مؤمتر العلمي الثاني والدولي االول اجلامعة التقنية /كلية التقنيات الصحية  65

 والطبية /وحدة البحوث وتصنيع البدائل 

 حضور   2018 بغداد 



 

 

 

 

 

 

 

ندوه حتت عنوان التعايش السلمي والواقع العراقي يف فرع العلوم االساسية  66

 30/4/2019بتاريخ 

 مشاركة  2019 بغداد 

 1عنوان دور الطلبة يف تعزيز ونشر مفهوم النزاهه على قاعة رقم  ندوه حتت 67

 13/5/2019بتاريخ 

  مشاركة 2019 بغدد 

مشاركة ندوه حتت عنوان الندوة الوطنية مبناسبة الشهر العاملي للسرطان   68

 على قاعة درب املوسوي 

 مشارك  2019 بغداد 

ل للبحوث التطبيقية وبراءات مشاركة يف مؤمتر العلمي الثاني والدولي االو 69

 اخرتاع 

 مشارك   2019 بغداد 

مشاركيت بدورة التعليم املستمر اليت اقيمت بفرع العلوم االساسية  بتاريخ  70

8/10/2018 

 مشارك  2018 بغداد 

قاعة فاضل القدسي بعنوان  لىع 17/4/2019انعقاد ندوه علمية بتاريخ  71

الكيمائية والبيولوجية واحلربية اخلطرة دائرة معاجلة واالتالف املخلفات 

 /وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 حضور  2019 بغداد 

علمية الثالثة للفرع صناعة االسنان واليت اقيمت على قاعة الندوة الحضور  72

حتت عنوان طب  2019/شباط/27املؤمترالت يف يوم االربعاء املصادف 

 االسنان بني الواقع واالبتكار 

 حضور  2019 بغداد 

ندوة التخصصية االوىل يف طب االسنان اليت ستقام بكلية الريموك الحضور  73

 9/12/2018اجلامعة بتاريخ 

 حضور  2018 بغداد 



 

 

 

 

 

 

 

حضور ندوة التخصصية االوىل لتطبيقات الليزر يف طب االسنان بعنوان  74

لليزر تطبيقات الليزر يف طب االسنان التجميلي على قاعة الرئيسية يف معهد ا

 2018/كانون االول 20بتاريخ 

 حضور  2018 بغداد

ندوة التخصصية االوىل لطب االسنان   يف كلية الريموك بتاريخ ال همشارك 75

9/12/2018 

 مشارك  2018 بغداد 

 9126 حسب الكتاب املرقمندوة علمية بعنوان انسانية طبيب االسنان  76

  15/11/2018بتاريخ 

 حضور  2018 بغداد 

 حضور  2018 بغداد  1/10/2018ندوة علمية اقيمت بفرع العلوم االساسية بتاريخ  77

 form sequencing toحضور ندوة علمية بفرع امراض اللثة بعنوان  78

phyloenetic   24/12/2018بتاريخ 

 حضور   

علمية يف فرع العلوم االساسية حتت عنوان التاثريات السلبية الندوة الاقيمت  79

 8/1/2018ظيمات االرهابية على اجملتمع بتاريخ للتن

 حضور  2019 بغداد 

بعنوان نشر الوعي الصحي حول    2قاعة رقم  لىاقيمت ندوة علمية ع 80

 16/4/2019خماطر التدخني بتاريخ 

 حضور  2019 بغداد 

 14/3/2019حضور ندوة علمية حول ظاهرة التحرش بالطالبات  بتاريخ  81

 نان يف كلية طب االس

 حضور  2019 بغداد 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 داخل الكلية

 عضوة اللجنة العلمية املركزية

 رئيسة جلنة اخالقيات البحث العلمي

 عضوة جلنة الرتقيات العلمية

 عضوة جلنة االرشاد االكادميي والرتبوي

 عضوة اللجنة العلمية يف فرع تقويم االسنان 

 2016مر يف فرع التشخيص الفمي تدورةالتعليم املسمشاركة 

 2016عضوة يف جلنة متابعة العمل الطوعي لسنة 

 2016عضوة يف اللجنة العلمية ملؤمتر الدراسات العليا 

 2016مشاركة دورةالتعليم املستمر يف فرع تقويم االسنان 

 2016للرتبية والتعليم◘رئيس جلنة تنفيذ االسرتاجتية الوطنية 

 2016مشاركة دورةالتعليم املستمر يف فرع العلوم االساسية 

 25/1/2017مشاركة يف ندوة االرشاد الرتبوي والتوجيه النفسي 

 14/3/2017مشاركة دورةالتعليم املستمر يف فرع امراض وجراحة ماحول االسنان 

 7/3/2017مشاركة دورةالتعليم املستمر يف فرع العلوم االساسية 

 2017تدقيق املعلومات والرسائل واالطاريح اجلامعية قبل ارساهلا اىل املقوم العلمي رئيس جلنة 

 جلنة السالمة الفكرية (  )
 2017رئيس جلنة استقبال اللجنة القادمة من الوزارة لغرض تدقيق حماور قياس اداء الكلية 

 19/3/2017مشاركة دورةالتعليم املستمر يف فرع طب اسنان االطفال والوقائي 

 5/3/2018مشاركة يف دورة تعليم مستمر يف فرع العلوم االساسية 

 2/4/2018مشاركة يف دورة تعليم مستمر يف فرع العلوم االساسية 

 6/5/2018مشاركة يف دورة تعليم مستمر يف فرع طب االسنان والوقائي 

 14/3/2018مشاركة يف دورة تعليم مستمر يف فرع التشخيص الفمي 



 

 

 

 

 

 

 

 24/12/2017 دورة تعليم مستمر يف فرع طب االسنان والوقائي مشاركة يف

 21/11/2017مشاركة يف دورة تعليم مستمر يف فرع اللثة 

 23/10/2017مشاركة يف دورة تعليم مستمر يف فرع العلوم االساسية 

 17/12/2017مشاركة يف دورة تعليم مستمر يف فرع التشخيص الفمي 

 18/12/2017مر يف فرع العلوم االساسية مشاركة يف دورة تعليم مست

 ن سرطان الثدي والوقاية منه والقيام بالقاءها .القاء حماضرة  توعوية حتت عنوا

 25/6/2018لطلبة الدراسات االولية   e-exam جلنة االمتحان االلكرتوني  عضو

   6/7/2017يف 4487عضوية جلنة اخلرباء يف التخصص العلمي الواحد حسب الكتاب ش ع /

 

6/6/7/2017 

/ 

 4487ععععع/  

  26/12/2019يف  9430تدقيق االجازات الدراسية حسب الكتاب  رئيسة جلنة

 5/12/2017يف  8772جلان معايري االعتمادية اخلاص بكليات طب االسنان حسب الكتاب  رئيسة

 27/2/2017يف  56جلان مناقشة حبوث التخرج طلبة صف خامس حسب االمر  ضمن

تهيئة ملف كامل للكلية حسب متطلبات استمارة التصنيف الوطين جلود اجلامعات العراقية  من اجلالعلمية  الفروع جلان ضمن

 4/10/2017يف  6984جلان تدقيق دفاتر مادة االستالل  حسب الكتاب  ضمن 21/11/2017يف  8302حسب الكتاب 

) جلنة السالمة                      18/2/2018يف  1742ب جلان تدقيق الرسائل واالطاريح اجلامعية حسب الكتا ضمن

 الفكرية ( 
  22/2/2018يف 2002حسب الكتاب  20/3/2018-19جلان املؤمتر العلمي التاسع لكلية طب االسنان للفرتة من  ضمن

 7/11/2017يف  7997تشكيل جلنة ملتابعة اعمال اجملله حسب الكتاب 
 28/3/2018يف  2158مي لفرع تقويم االسنان   حسب الكتاب حلقة دراسية ضمن منهاج العل

 5/4/2018يف  165حلقة دراسية ضمن منهاج العلمي لفرع تقويم االسنان   حسب الكتاب 

 18/10/2018يف  34حلقة دراسية ضمن منهاج العلمي لفرع تقويم االسنان   حسب الكتاب 

     23/5/2018االسنان يف اليوم املصادف حضور ورشة عمل حول قانون الرتقيات  يف كلية طب 

  17/10/2017يف  233% حسب الكتاب 15-10حتديث مناهج اليت يدرسونها بنسبة  احد االعضاء جلنة

  12/10/2017يف  2618حسب الكتاب  4/10/2017ورشة عمل حول االجازات الدراسية خارج العراق  يوم االربعاء املوافق 



 

 

 

 

 

 

 

 5/8/2018يف  6130حسب الكتاب  16/5/2018املقررات املقامة يوم االربعاء حضور ورشة عمل حول وصف 

 2017/2018ورشة عمل يف عيادات اللؤلؤة التخصصية  من قبل نقابة اطباء االسنان  

حضور ورشة عمل يف  22/10/2017يف  7380حسب الكتاب  15/10/2017 دحضور ورشة عمل زراعة االسنان املقامة يف يوم االح

 رع
  3/1/2018حضور ورشة عمل يف فرع صناعة االسنان 

 21/10/2017يف  6595يف مقر الدائرة البحث والتطوير  حسب الكتاب  31/10/2017اجتماع يوم الثالثاء املرافق  حضور

 يف مركز احلاسبة االلكرتوني /اجلادرية  14/5/2018حضور ورشة عمل اليت اقيمت يوم االثنني املصادف 

وعلى قاعة مهدي حنتوش يف كلية  4/10/20107حول عمل االجازات الدراسية خارج العراق يف يوم االربعاء املرافق حضور ورشة 

 0اهلندسة 

وعلى قاعة مجيل عيسى املالئكة يف كلية  22/11/2017الدراسية خارج العراق يوم االربعاء املرافق  الزماالتحضور ورشة عمل حول 

 اهلندسة 

 فرع تقويم االسنان وعلى قاعة مناقشات يف الطابق الرابع باملستشفى التعليممي للكلية  حضور ورشة عمل يف

حضور االجتماع املقرر   11/9/2017يف  730استنادا اىل كتاب جامعة بغداد / مكتب مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية املرقم  

   3/10/2017عقدة يف يوم الثالثاء املرافق 

  29/5/2018-25 فرع جراحه الفم والوجه والفكني بتاري  حضور ورشة عمل يف
 22/10/2017يف  7381حماضرة عضوية لكلية اجلراحني امللكية البربيطانية  حسب الكتاب 

يف  4790عمل تطوعي حول توزيع مالبس العيد على العوائل الفقرية واملتعففة وعوائل الشهداء القوات االمنية حسب الكتاب 

12/6/2019  
عمل تطوعي حول القيام بالرسم على اجلدران حول توعية الطلبة على النظافة واالرشاد من استهالك املياه والكهرباء حسب الكتاب املرقم 

  7/5/2019يف  4098
 17/12/2018شهادة مشاركة يف دورة التعليم املستمر اليت اقيمت يف فرع علوم االساسية بتاري  

  12/11/2018تعليم املستمر يف فرع امراض اللثة بتاري  شهادة مشاركة يف دورة ال 



 

 

 

 

 

 

 

لغرض تدقيق بيانات منتسيب كلية طب االسنان  19/12/2018بتاري   10230اجتماع اللجنة املؤلفة مبوجب االمر االداري  

  0ملتقدمني لالجازات الدراسية 

 28/5/2019بتاري   428رات لطلبة املعادلة  حسب الكتاب اضاعطاء حم

  11/3/2019شاركة يف دورة التعليم املستمر اليت اقيمت يف فرع العلوم االساسية بتاري  م

  10/1/2019جلنة تشكيل امتحان معادلة بتاري  

  26/3/2019مشاركة يف دورة التعليم املستمر يف فرع التشخيص الفمي بتاري  

  4/3/2019مشاركة يف دورة التعليم املستمر بفرع امراض اللثة بتاري  

  8/4/2019دورة التعليم املستمر اقيمت بفرع العلوم االساسية بتاري   شهادة مشاركة يف

  27/11/2018مشاركة يف دورة التعليم املستمر اليت اقيمت بفرع التشخيص الفمي بتاري   

يف  8865وحسب الكتاب  1/11/2018مشاركة بورشة الدفاع املدني بعنوان املبادئ االولية يف  مكافحة احلرائق  بتاري  

  26/5/2019يف  77باالمتحان التقوميي للمراحل املنتهية حسب الكتاب   تشكيل جلنة امتحانية مركزية  8/11/2018

على عمل تطوعي طالبي  على طلبة املرحلة اخلامسة يف مستشفى الطفل املركزي وزيارة ردهة امراض السرطان يف  القيام باالشراف

  13/3/2019املصادف يوم االربعاء 
  28/11/2018بفرع العلوم االساسية بتاريخ اقيمت ورشة عمل )) االليزا((  حضور

 25/11/2018بتاريخ  2334ع فرع تقويم االسنان  بتاريخ   clear alignerحضور ورشة عمل بعنوان 

 4/12/20180املضادات احليوية  بتاريخ  حضور ورشة عمل اقيمت بفرع العلوم االساسية بعنوان االسبوع العاملي للتحذير من

بتاريخ  299حسب الكتاب ا  GOOGLE EDUCATION ورشة عمل يف فرع تقويم االسنان بعنوان  اقيمت

18/10/2018  
 19/12/2018اقيمت ورشة عمل يف فرع العلوم االساسية بعنوان سحب الدم بتاريخ 

سي  والتوجيه الرتبوي  على قاعة رقم واحد يف كلية طب االسنان بعنوان مدونة وحدة االرشاد النف حضور ورشة عمل املقامة من قبل 

   3/3/2019السلوك االكادميي  بتاريخ 

 

بتاريخ  1800حسب الكتاب حضور ورشة عمل بفرع تقويم االسنان حول عمل احملاضرات الفيديوية وتنزيلها على موقع الكلية 

17/2/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 3911دية اجملالت لغرض تدقيق اجملالت الغراض النشر العلمي للتدريسيني  حسب الكتاب جلان خاصة باالعتما رئيسة  

 0 2/5/2019بتاريخ 
  23/4/2019بتاريخ  3654جلان مقاصة العلمية حسب الكتاب  ضمن 

 4/2019/ 25بتاريخ  3714جلنة لغرض متابعة التقديم للدراسات العليا حسب الكتاب  ضمن 

بتاريخ  9128الطيب لغرض تطبيق ومتابعة متطلبات التعليم الطيب يف الفروع العلمية  حسب الكتاب جلنة التعليم  ضمن 

15/11/2018 
  22/12019بتاريخ  714جلنة اسرتتيجية جامعة بغداد  حسب الكتاب  ضمن  

 10/2/2019بتاريخ  1604تشكيل جلنة مؤمتر كلية طب االسنان العشرون حسب الكتب  

  6/12/2018بتاريخ  7129حسب الكتاب  2019/2020نة االجازات الدراسية اعادة تشكيل جل

 4/3/2019بتاريخ  2334تشكيل جلنة تهيئة وتطبيق نظام املقررات  حسب  

  11/4/2019بتاريخ  3342تشكيل جلنة تدقيق وتصويب الوثائق الصادرة من شعبة الدراسات العليا حسب الكتاب  

  2/6/2019بتاريخ  4648حسب الكتاب  26/5/2019تمر يف فرع تقويم االسنان بتاريخ حضور دورة التعليم املس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19/12/2018حضور حلقة دراسية  يف فرع تقويم االسنان  حول املبادى العامة الخالقيات البحوث العلمية بتاريخ   

 21/11/2018بتاريخ   Clear aligner حضور حلقة دراسية يف فرع تقويم االسنان بعنوان 

بتاريخ   CASE PRESENTATION BILATERALحضور حلقة دراسية بفرع تقويم االسنان حتت عنوان 

12/12/2018 
حسب   tip and torque in orthodontic بعنوان  21/4/2019حلقة دراسية اقيمت يف فرع تقويم االسنان بتاريخ 

 2/6/2019بتاريخ  4649الكتاب 
   22/5/2019 بتاريخ  5440حسب  الكتاب  2019/2020عام الدراسية لل تشكيل جلنة انظباط الطلبة 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ9/7/2019

االمتحانية للعام الدراسي لدورة التاهلية املكثفة لطلبة معادلة شهادة طب االسنان املستنفذين مجيع احملاوالت  يتكليف

  15/5/2019بتاريخ  4331يف كلية طب االسنان مبوجب االمر االدارية املرقم  2018/2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية

 رئيسة االشراف على كلية الرافدين االهلية لطب االسنان

 ممثل كلية طب االسنان يف كلية الريموك اجلامعة االهلية 14/7/2018

 نسيق مع وزارة الصحة حول توزيع اخلرجيني اجلددرئيسة جلنة الت

 حضور كافة الندوات العلمية املقامة يف نقابة اطباء االسنان

 اعطاء دورات تقوية يف مركز الغدير التخصصي  

 12/7/2018حضور يف الندوة العلمية لتجميل الوجه واالسنان يف كلية الرافدين اجلامعة 

 28/3/2017-27فة باحث يف كلية االسراء اجلامعة / قسم طب االسنان مشاركة يف املؤمتر العلمي بص

 22/2/2017يف تطوير االستاذ( يف جامعة بغداد ودورهاحضور يف الندوة العلمية املوسومة ) االجتاهات احلديثة يف طرائق التدريس 

  9/1/2019يف  264تفرغ التدريسسني يف كليتنا لغرض  القاء حماضرات يف جامعة واسط حسب الكتاب  

  29/1/2018يف  282دبي حلضور مؤمتر دبي الدولي لطب االسنان  حسب الكتاب  –ايفاد اىل دولة االمارات العربية املتحدة 

 تكليف استاذ الدكتورة نضال حسني غايب  ملهام معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة . 

 16/7/2017يف  511ميد للورشة غمل يف حمافظة دهوك حسب الكتاب تكليفي ملهام العمادة طيلة فرتة حضور السيد الع

   18/7/2017يف  19651تكليفي بتدريس جبامعة بغداد خالل العطلة الصيفية  حسب الكتاب 

 التخصصي الؤلؤةاعطاء دورات يف مركز 

 2/11/2017يف  2856تاب اجلامعة االسالمية  حسب الك -امر جامعي بايفاد الدكتوره نضال حسني غايب اىل ماليزيا



 

 

 

 

 

 

 

 2/1/2019يف  2دورة تدريبية بعنوان طرق التعقيم يف جمال تقويم االسنان  حسب الكتاب املرقم حضور 

 2018/ 27/12يف  10615دورة تدريبية حتت عنوان التعاون واملشاركة بني الطالب يف عمل مجاعي حسب كتاب املرقم حضور 

  4/7/2019يف  5376حسب الكتاب املرقم تطوير اساتذه العراق يف اللغة االنكليزية   دورات التدريسيني من القيادات حول

  3/12/2018يف  9719دورة تدريبية بعنوان الية اختيار وكتابة حبث التخرج لتدريسي وطلبة املرحلة اخلامسة  حسب الكتاب 

اهلندسة /قاعة االستاذ مهدي حنتوش حسب الكتاب املرقم  حضوراىل ورشة العمل اخلاصة باالجازات الدراسية واليت اقيمت يف  كلية

 18/11/2018بتاري   6636
كلية الرافدين اجلامعة واليت اقيمت على رحاب قاعة املؤمترات الكربى يف قسم طب االسنان / الندوة العلمية االوىل لتقويم االسنان حضور

  2/1/2019بتاري   3الكتاب  حسب 4/1/2019بناية العيادات الطبية /حي القاهرة بتاري  /

  20/12/2018بتاري   4476املرقم حسب الكتاب   2018/2019يف قسم طب االسنان خالل السنة الدراسية  القاء حماضرات

  11/4/2019بتاري   2776مباركة جهود بشان زيارة البيت العراقي حسب الكتاب  

ولت دخول جمالت اجلامعة ضمن املستوعبات العاملية الرصينة حسب الكتاب حضور ورشة عمل يف كلية اهلندسة اخلوارزمي واليت تنا

 0 12/11/2018بتاري   6496
  8/4/2019بتاري   435حسب الكتاب   Moodle حضور ورشة عمل االمتحان االلكرتوني باستخدام 

 10027حسب الكتاب  12/12/2018ملرافق جلنة ترديد القسم الطيب على قاعة املؤمترات يف كلية طب االسنان /جامعة بغداد ا ضمن

 13/12/2018بتاري  

بتاري   10027حسب الكتاب  20/12/2018حضوري لورشة عمل املقامة يف قاعة االستاذ مهدي حنتوش يف كلية اهلندسة بتاري   

13/12/2018 

  11/4/2019بتاري   2774تثمني جهود بشان زيارة مستشفى الطفل املركزي حسب الكتاب  



 

 

 

 

 

 

 

بتاري   31483تفرغي  اللقاء حماضرات يف قسم طب االسنان /كلية االسراء اجلامعة بواقع يوم واحد باالسبوع حسب الكتاب  

26/12/2018 
حسب  20/12/2018حضور ورشة عمل حول االجازات الدراسية على قاعة مهدي حنتوش يف كلية اهلندسة ليوم اخلميس بتاري  

 26/12/2018بتاري   7578الكتاب 
بتاري   6903حسب الكتاب  15/11/2018ولغاية  4/11/2018ترشيحي  يف دورة القيادات الطبية املقامة للفرتة من 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ0يف جامعة بغداد /قسم الشؤون االدارية   17/9/2018
 

 

 . أو تطوير التعليمدمة البيئة واجملتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خل 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 امريكاعضو مجعية تقويم االسنان العاملية/* 

 عمان االردنعضو مجعية تقويم االسنان العربية / 

 بغداد /العراق قيةعضو مجعية تقويم االسنان العرا/ 

 عضو مجعية الليزر العراقية/ بغداد 

 ابة اطباء االسنان العراقية /بغدادقعضو ن 

 عضوة اجمللس النيابي العربي للتنمية / القاهرة /مصر   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز ،  /كتب الشكرعاشرًا:  

 سنةال الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

  السيد العميد 4-كتب شكر وتقدير من السيد عميد الكلية/عدد  1

 3-كتب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد/عدد 2

 

 بغدا 

  السيد رئيس الجامعة

  السيد عميد الكلية كتب شكر وتقدير من السيد عميد كلية اليرموك الجامعة 3

 2016 السيد العميد 8/عددشكر وتقدير من السيد عميد الكلية كتب 4

مساعد رئيس الجامعة للشؤون  تثمين جهود من مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 5

 العلمية

2016 

شهادة تقديرية للمشاركة في دورة التعليم المستمر لطب  6

 اسنان االطفال والوقائي

 2016 كلية طب االسنان / جامعة بغداد

لتي تتبناها النقابة بعد لرفد المسيرة العلمية اشكر وتقدير 7

 التخرج 

 2017 نقيب اطباء االسنان في العراق

شكر وتقدير للجهد العلمي واالكاديمي والحصول على نسب  8

  2015/2017متقدمة في االمتحان التنافسي للعام 

 2017 كلية اليرموك الجامعة



 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في دعم مسيرة كلية طب  9

 االسنان

 2017 لنواب مجلس ا

شكر وتقدير للجهود المبذولة في دعم المؤتمر الدراسات  10

 على قاعة الشهيد درب الموسوي العليا الثاني عشر

 

 

 

 

 

 عشر 

 2017 السيد العميد

شكر وتقدير تثمينا للجهود المبذولة من خالل نشر بحث  11

 6عدد 

 2018 جامعة بغداد  

جاز اعمال شعبة شكر وتقدير للجهود المبذولة في ان 12

 الدراسات 

 2018 السيد العميد 

شكر وتقدير للجهود المبذولة من اجل تدقيق بيانات  13

 االجازات الدراسية

 2018 السيد العميد 

شكر وتقدير للجهود المبذولة من اجل تدقيق ملفات  14

 المتقدمين للدراسات 

 2018 السيد العميد 

 وزارة التعليم لعمل شكر وتقدير للجهود المبذولة في ا 15

 مكتب الوزير

2017 

 وزارة التعليم شكر وتقدير للجهود المبذولة في العمل 16

 مكتب الوزير

2017 

 2018 السيد العميد شكر وتقدير من اجل تدقيق المعلومات والرسائل واالطاريح  17

شكر وتقدير من اجل معالجة الحاالت االنسانية لطلبة  18

 ودهمالدراسات المرقنة قي

 2018 السيد العميد

شكر وتقدير من اجل تدقيق االمتحان االكتروني لطلبة  19

 الدراسات 

 2018 السيد العميد

 2018 معاون العميد  شكر وتقدير بتاهيل شعبة الدراسات العليا  20

شكر وتقدير من اجل تدقيق بيانات كافة منتسبي كليتنا  21

 لالجازات الدراسية 

 2019 السيد العميد

 2019 السيد العميد شكر وتقدير من اجل متابعة التقديم للدراسات العليا  22

جامعة بابل /كلية طب االسنان /  شكر وتقدير من اجل مناقشة رسالة طالبة الماجستير   23

الشؤون العلمية والدراسات 

 العليا 

2019 

شكر وتقدير من اجل زيارة اللجنة الوزارية لتدقيق   24

 لكلية مختبرات ا

 2019 السيد العميد 



 

 

 

 

 

 

 

 2019 السيد العميد شكر وتقدير بنجاح احتفالية  يوم النصر   25

شكر وتقدير الى كافة اعضاء الهيئة التدريسية في فرع   26

 تقويم االسنان بمناسبة حصوبل كليتنا على المرتبة االولى 

جامعة بغداد /كلية طب االسنان 

 /مكتب السيد العميد 

2019 

كر وتقدير  من اجل ترديد القسم الطبي لطلبة الدراسات ش 27

 االولية

 2018 السيد العميد 

شكروتقدير من اجل فحص االسنان االطفال ومدى حاجتهم  28

لتقويم االسنان في البيت العراقي لالبداع  بتاريخ 

27/3/2019 

 2019 السيد العميد 

 

متحان شكر وتقدير من اجل تثمين جهود اعضاء لجنة اال 29

 23/7/2019بتاريخ  5724التنافسي  حسب الكتاب 

  2019 السيد العميد 

شكر وتقدير من اجل تدقييق معلومات والرسائل واالطاريح  30

الجامعية قبل ارسالها الى المقوم العلمي  حسب الكتاب 

  23/7/2019بتاريخ  5723

  2019 السيد العميد 

لتنافسي للدراسات شكر وتقدير العضاء لجنة االمتحان ا 31

  23/7/2019بتاريخ  5724العليا  حسب الكتاب 

  2019 السيد العميد 

شكر وتقدير العضاء لجنة السالمة الفكرية وذلك لتدقيق  32

المعلومات والرسائل واالطاريح الجامعية قبل ارسالها الى 

 23/7/2019بتاريخ  5723المقوم العلمي   حسب

 2019 السيد العميد 
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 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 Shear bond strength of brackets attachement to laser etch versus acid-etch 

 

 

eetch 

USA/Saarbrucken 2011 

 

 

2 Enhancement of mandibular growth by ultrasound wave USA Saarbrucken 2012 

3 Diagnosis and localization of the maxillary impacted canines 2016 

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية             

  اللغة االنكليزية            

  CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 0البحوث المنشورة  -الثالث عشر : 

 السنــة رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 Pharmacological control of orthodontic pain (a clinical 

study) July 2006 

2 Evaluation of shear bond strength of bonded molar 

tubes.(in vitro comparative study) Augest-2006 

3 
Dental arch dimensions and forms in sulaimania 

kurdish population sample aged (16-24)years with 

class I normal occlusion . 

2005 

4 
Rate of force decay for different types of extra_oral 

elastics.(a comparative in vitro study) July 2006 

5 Bonding in orthodontics 
2003 

6 
The effect of different orthodontic elastomeric 

ligatures on frictional resistance(an in-vitro study) 2007 

7 
An experimental and artificial neural network 

prediction of cross section and activation distance 

effect on T-spring force system 

2001 

8 
A comparative study of the shear bonding strength of 

brackets adhered to laser-etched enamel versus acid-

etched enamel 

2001 

9 Evaluation of enamel surface damage after debonding 

using three different pliers 
2010 

10 
The effect of drinks and food stimulants on the force 

applied by orthodontic elastomeric chains (an 

experimental in vitro study. 

2008 

11 
Mechanical behavior and clinical efficiency of 

elastomeric chain and nickel titanium closed coil (a 

comparative study) 

2001 



 

 

 

 

 

 

 

12 
The microhardness measurements and scanning 

electron microscopic evaluation of the enamel surface 

using different luting cements  

2002 

13 Force decay of elastomeric ligature (in vitro study) 
2002 

14 
A comparison of frictional force between orthodontic 

wires and brackets under dry and wet conditions a 

simulation of maxillary canine retraction along a 

continuous archwire (an in vitro study ) 

2002 

15 
Skeleto_ dental features analysis of Iraqi thalassemic 

patients aged 13_ 15 years (cross secsional 

cepphalometric study) 

2003 

16 
The effects of three mouthwashes on the load_ 

deflection and surface characteristics of Nickel 

Titanium arch wires . (an in vitro study ) 
2007 

17 Multiple options in treatment of class one 

malocclusion . 
1998 

18 Maxillary expansion  
2002 

19 
The reliability of bisecting interpulpillary 

perpendicular line ,facial and dental laterality and 

coincidence in adult normal occlusion Iraqi sample .(a 

photographic, cross sectional study) 

2011 

20 Lingual appliances  2001 

21 
Analaysis of maximum mandibular movements in 

relation to (malocclusion and various 

craniomandibular mesaurments )in Iraqi adult sample 

aged (18-25) years . 

2003 

22 Manadibular Asymmetry in patients sample aged 16-

31 years 2003 

23 
Stimulation of rabbit condyle growth by using pulsed 

therapeutic ultrasound (aradiographical and 

histological experimental study) 
2010 

24 
Facial type in relation to masseter muscle thickness 

and maximum bite force (among iraqi adult females) 

2011 

 

 

 

25 Skeletal measurements in a sample of iraqi down 

syndrome patient age (9-20) years old (a cross 
2003 



 

 

 

 

 

 

 

sectional cephalometric study) 

26 
The relation of the maxillary central incisor ,nasal 

bone ,anterior cranial base lengths and the body 

height in different sekeletal patterns  
2010 

27 
Computerized measurement of maximum bite focre in 

iraqi adult sample aged 18-25 years with class I 

normal and malocclusion groups .(comparative study) 
2004 

28 

The microhardness measurement and polarized light 

microscopic evaluation for enamel surface after 

debonding of brackets using different orthodontic 

adhesive materials.(a comparative in vitro study ) 

2004 

 

 

 

 

29 Facial anthropometry a comparative study between 

class I occlusion class II division 1 malocclusion. 
2001 

30 
Craniofacial pattern of parents of children with cleft 

lip and/or palate anomaly.(a comparative cross- 

sectional cephalometric study) 

2002 

 

 

31 
Dental maturity and chronological age in a sample of 

growth hormone deficient patients aged 4-16 years 

(comparative study) 

2004 

32 
The relapse during retention period with Hawley and 

clear overlay removable retainers after an orthodontic 

trearment in Iraqi sample aged (18-30) years. 

2005 

33 
Permanent tooth size ratio assessement for sample of 

Iraqi patients aged (14-25)years with different 

malocclusion type  

2003 

 

34 Ions release from new and recycled brackets and arch 

wires (comparative study in vitro) 
2008 

35 
Shear bond strength of different light_ cured 

adhesives with metal and ceramic brackets .(a 

comparative in vitro study). 

2008 

36 
Expression of secretory protein in whole unstimulated 

saliva before and after placement of  orthodontic 

elastic separators in Iraqi samples (clinical study) 

2005 

 

 

37 
Enhancement of orthodontic anchorage and retention 

by local injection of strontium (an experimental study 

in rate) 

2011 

38 
Assesment of mandibular third molar eruption space 

by using computed tomography 3d and 2d 

reconstructed lateral radiograph(computed 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

tomograph ,comparative study) 

39 Evaluation of frictional forces generated by different 

brackets and orthodontic wires(in vitro study). 
2013 

40 
The effect of saliva on the retention of orthodontic 

bands (cemental with two types of luting cements). (a 

comparative study). 

2001 

41 The cytotoxicity of orthodontic elastomeric ligatures 

(in vitro study). 2013 

42 
Evaluation of the effect of alcohol presence in mouth 

washes on forece degredation of different 

configurations of elastomeric chains (an in vitro 

study). 

2014 

43 
Effect of orthodontic tooth movement on salivary 

levels of interlukin-betal,tumor, necrosis factor alphas 

and c-reactive protein. 

2013 

44 
Diagnosis and localization of the maxillary impacted 

canine by using dental multi slice computed 

tomography 3D view and reconstructed panoramic 2D 

view. 

2013 

45 
Microhardness measurements and polarized light 

microscopic to evaluation of the enamel surface with 

different adhesive materials. 

2005 

46 
The effect of low intensity pulsed ultrasound (lipus) 

therapy on the relapse rate and bone remodeling 

post.orthodontic tooth movement.(an experimental 

study on Rabbits). 

2012 

47 
Evaluation of the effect of Nano-hydroxy apatite to 

reminelized white spot lesions prior to orthodontic 

adhesive removal. 

2016 

48 Valuation of microbial contamination of different 

orthodontic as receieved arach wirwes from manure  2017 

53 Interunce of whitenting dentifirices on the coloer 

stability of orthodontic air clear elastomeric ligatures  2017 

55 Color stability of treated white spot lesion with 

remineralization materials  2017 

56 
Theimpact of depression tatuson oral heath condtion 

and saliary growth hormone related to antthropomety 

among internally displaced adolescence in gaghdad  

2017 



 

 

 

 

 

 

 

57 
Comparision of shear bond strength of sapphrire 

bracket bonded to zirconium surface after using 

different surface conditioning methods 

2017 

58 Colorstability of different aesthetic arch wires aftar 

immersion into different types of of  mouth washes  2017 

59 
Maximum bite forece in relation to oral and 

nutritional status among 8 and9 years old primary 

school  

2017 

60 
The accuracy of uilrasonud and color Doppler imaging 

in the differential digagnosis of cervical 

lymphadenopathy  

2017 

61 Mechanical properties of orthodontic coated stainless 

steel arch wires  2018 

62 
The early impact of fixed orthodontic therapy on 

dietary weight status and salivary physicochemical 

characteristics 

2018 

63 
Evaluate and compare the effect of acidulated 

phosphate fluoride on load deflection of goled plated 

and rhodium conventional ones      

2019 

64 
Correlation between facial type and certation 

radiomorphometic facual indices among Iraqi adults 

using cone beam computed tomography  

2017 

65 The evaluation of molar buccal tubes front and back 

opening dimensions torsional  play angle and  friction  2018 

66 
Radiological evaluation of the anatomic characteristics 

of lingual froamine and therir vascular canals in the 

anterior region of the mandibleusing cone beam 

computed tomography 

2017 

67 
The effect of different pouring interal of conventional 

impreesion on the marginal accuracy of full contour 

zirconia crowns in comparison with digital impression  

2017 

68 
The effect of different desing of finishing line and 

occlusal surface reduction on vertical marginal fit of 

cad/cam zirconia crwns restoration  

2017 

69 
 Evaluation of platelet rich fibrin effect on the bone 

densty after teeth extraction by cone beam computed 

tomography  

2019  

70  Laser aided ceramic bracket debonding vs 

conventional debonding pliers : an in vitro study  2019 



 

 

 

 

 

 

 

71 The Evaluation of molar buccal tubes front and back 

openings dimension torsional play angle friction  2019  

72 
 Role of ultrasound and color Doppler imaging in the 

diagnostic evaluation of patients with cervical 

lymphadenopathy  

2019  

73 
Early impact of fixed orthodontic therapy on dietary 

behavior weiht status and salivary physoicochemical 

characteristics  

2018 

74 
The impact of depression status on oral health 

condtition and salivary crowth hormone related to 

anthropometry among internally  

2019  

75  Mazimum bite force in relation to oral and nutritional 

status among (8-10) year old primary school students  2019 

76   Isolation of moaxella and streptococcus from new 

packed oethodontic materials  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


