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  العبداللةزواري االسم: عادل فرحان ابراهيم 

 الجنسية: عراقي 

    0691المواليد: بغداد 

 الحالة االجتماعية: متزوج وله ثالث ابناء 

  0660د  جامعة بغدا –المؤهل العلمي: ماجستير معالجة اسنان 

       0691بغداد   جامعة –بكالوريس طب وجراحة الفم واالسنان                            

   0115اللقب العلمي: استاذ 

  : 01/00/0691تاريخ اول تعين 
 

 الخبرة العلمية:
o  0691جامعة الموصل  –كلية طب االسنان  –معيد في فرع معالجة االسنان. 

o 0691جامعةبغداد  –كلية طب االسنان  –ن االسنا صناعة  معيد في فرع. 

o  0695/0699جامعةبغداد  –كلية طب االسنان  –معيد في فرع معالجة االسنان. 

o  جامعة بغداد للعام  –كلية طب االسنان  –طالب دراسات عليا في فرع معالجة االسنان 

 .0699/0661الدراسي     

o  جامعة بغداد  –نان كلية طب االس –مدرس مساعد في فرع معالجة االسنان 

     0660/0661. 

o  0661/0669جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –مدرس في فرع معالجة االسنان. 

o  جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –استاذ مساعد في فرع معالجة االسنان 

     0669/0115. 

o  في  ة ذمارجامع –قام بتدريس مادة التيجان والجسور الثابتة لطلبة كلية طب االسنان 

 حيث   0666/0110الجمهورية العربية اليمنية للفصل الدراسي االول للعام الدراسي      

 01/6/0666في  0690اوفد اليها كاستاذ زائر بموجب االمر االداري       

o  للفترة جامعة الخرطوم في دولة السودان  –انتدب للعمل لدى كلية طب االسنان 

 حيث قام 1/9/0110في 100المر الجامعي   بموجب ا     0110/0111    

 .باالشراف على طلبة الدراسات االولية والعليا    

o خدماته الى جامعة  عاد الى كلية طب االسنان /جامعة بغداد بعد انتهاء فترة اعارة 

 . 0111الخرطوم عام      

o جامعة بغداد –كلية طب االسنان  –مقرر ومساعد رئيس فرع معالجة االسنان  

     0111/0112. 

 السيرة الذاتية          



 

 

 

 

o  0115جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –استاذ في فرع معالجة االسنان. 

o 0112/0101جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –رئيس فرع معالجة االسنان.  

o ) قام باالشراف على العديد من طلبة الدراسات العليا ) دبلوم عالي وماجستير. 

o 0100 جامعة بغداد –ب االسنان كلية ط –رئيس فرع معالجة االسنان. 

o 0100/0101جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –رئيس فرع معالجة االسنان. 

o 0109جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  –حاليا   رئيس فرع معالجة االسنان. 

o  طلبة الدراسات االوليةبتدريس  عضو الهيئة التدريسية في فرع المعالجة حاليا ويقوم 

 لبةطوالعملي على والسريري تيجان والجسور اضافة الى االشراف النظري مادة ال      

 في الفرع. االعلياالولية و الدراسات     

o  لديه العديد من كتب الشكر والتقدير الموجهة اليه من عمادة الكلية وجامعة بغداد 

 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .    

o دورات الندوات والمؤتمرات العلمية ويد من في العد ومنظم شارك كمحاضر ومشارك

 .يم المستمر التعل

o ان مناقشة طلبة الدراسات العليا شارك في العديد من لج. 

o ية ورئاسة الجامعةلعمل كعضو او رئيس للعديد من اللجان المشكلة من قبل عمادة الك. 

o دخل في عضوية العديد من لجان المناقشة لطلبة الدراسات العليا. 

o في مجلتي كلية طب االسنان ونقابة  بحثا منشورا اربعة وعشرونيقارب من لديه ما

 اطباء 

 .االسنان     

o لدبه العديد من البحوث في طور التحضير. 

o الخاصة بطب االسنان العلمية و اك بالعديد من المؤتمراتترقام باالش. 

o نان ونقابة ئة التحضيرية للعديد من الموتمرات التي اقامتها كلية طب االسيعضو اله 

 .اطباء االسنان     

o 0119منذ عام  عضو لجنة تحرير مجلة كلية طب االسنان /جامعة بغداد. 

o  0100/0100عضو لجنة منح لقب االختاص في وزارة الصحة 

o .عضو صندوق التعليم العالي الخاص بالكلية لفترتين 

o من قبل وزارة  مشارك بدورة التأهيل التربوي الخاصة باعضاء هيئة التدريس والمقامة

 . التعليم العالي والبحث العلمي

o  0691عضو نقابة اطباء االسنان منذ العام. 

o .عضو جمعية حشوات الجذور العراقية 

 

 

 

 

 



 

o  : المنجزات 

 كمقرر و ادناه بعض المنجزات التي قمت بها في الفرع كعضو هيئة تدريسيه او

 0100و 0112كرئيس فرع خالل فترتي التكليف 
 ج طلبة الدراسات االولية في موضوع االختصاص.تطوير مناه 

 .تطوير مناهج طلبة الدراسات العليا الخاصة بالفرع 

 اعادة فتح دراسة الدكتوراه في الفرع الاختصاص معالجة االسنان 

 تطوير مناهج العمل المختبري والسريري الخاص بطلبة الدراسات االولية والعليا 

 االجهزهن ناحية المباني والمسشتلزمات واعادة تاهيل العيادات والمختبرات م 

  االشراف او المشاركة في العديد من دورات التعليم المستمر في الكلية بواقع اليقل عن ثالث دورات

 في العام الدراسي

  االشراف او المشاركة او اقامق العديد من ورش العمل الخاصة بموضوع اختصاص الفرع داخل

 الكلية وخارج الكلية 

 قيمت من قبل كلية طب االسنان او نقابة اطباء االسنانالموتمرات التي افي العديد من  المشاركة 

 كعضو لجنة تحضرية او باحث او مشارك.

 االشراف على مااليقل عن اربعة عشر رسالة ماجستير 

  طلبة للحصول على الدبلوم المهني في اختصاص معالجة االسنان. عدد ستةاالشراف على 

 يد من لجان مناقشة الماجستير كعضو او رئيس لجنة.المشاركة في العد 

 لكليات طب االسنان داخل  الترقيات العلمية مية المرفوعة من قبل لجانتقويم العديد من البحوث العل

 القطر

 .تقويم العديد من البحوث العلمية المرفوعة من قبل اللجان العلمية المشرفة على  مجالت طب االسنان 

 .المشاركة في امتحانات المعادلة لشهادة طب االسنان كمشرف او ممتحن 

 .مشاركة الطلبة النشاطات العلمية  واالجتماعية المقره من قبل عمادة الكلية 

 .نشر مااليقل عن اربعة وعشرون بحثا علميا في مجالت محكمه منها ثالث بحوث في مجالت دوليه 

 ذور ماعية التي تقيمها نقابة اطباء االسنان وجمعية حشوات الجالمشاركة في النشاطات العلمية واالجت

 .العراقيه
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     6 diploma students 

     14 master students 
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