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 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 0247- 0222 بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  0222-4991 كلية طب االسنان / جامعة بغداد طبيب 4

  0247-0222 / جامعة بغدادكلية طب االسنان  تدريسي 0

3    

1    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  0243- 0222 مرحلة رابعة معــــــا لجة  معالجة االسنان 4

 0247-0243 معــــــا لجة  مرحلة ثالثة معالجة االسنان 0

3    

1    

5  
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

4 In Vitro Evaluation of Fluorescence Stability of 

Different Composites and Dental Tissues Before And 

After Accelerated Aging 

 

 0241 المعالجة

0 In Vitro Evaluation of Fluorescence Stability of 

Different Composites and Dental Tissues Before And 

After Accelerated Aging 

 

Before 

 And After Accelerated Aging After Accelerated Aging 

 0245 المعالجة

3 Gingival Marginal Leakage of Different Tooth Colored 

Materials Combination as an Intermediate layer in Class 

II Composite Restoration(A comparative in vitro study) 

 

 0245 المعالجة



 

 

 

 

 

 

 

1 Evaluation and compare the effect of 

preheating on microleakage of classII 

composites restoration (A comparative in 

vitro study) 

 0246 المعالجة

5    

6    
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 التي شارك فيها.علمية الوالندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي الثاني عشرلجمعية  1

 اطباء االسنان في العراق

 محاضر بغداد 0220

2     

3     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

التعليم المستمر  مشاركة في محاضرات

 كمحاضر وحضور

 

  

 

  . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 

year issue Volume Journal name Title of research  

0222  09 Iraqi dental 

journal 

Evaluation the effects of cavity designs 

and adhesive systems on the retention 

of a modified class II amalgam 

restoration 

4 

0220  29 Iraqi dental 

journal 

Study the effects of preparation 

designs of retention of a modified class 

II composite restoration 

0 

0226 3 3 Mustansiria Dental status and prosthodontic 3 



 

 

 

 

 

 

 

dental journal treatment need and demand among 

university students in some Iraqi 

colleges 

0225 3 47 Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry 

Evaluation of fixed partial denture in 

relation to gingival recession and other 

factors  

1 

0229 4 04 Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry 

Microleakage of class II composite 

using different etching techniques 

5 

0229 3 6 Mustansiria 

dental journal 

One year clinical evaluation of class V 

composite restoration using tow 

different placement techniques 

6 

2010 1 22 Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry 

Study the hardness and temperature 

changes during tooth bleaching using 

different Laser 

  Sources. 

7 

0243 1 31 

part(B) 

Eng. & Tech. 

Journal   

Object color estimation using digital 

camera for noncontact inaging 

applications (case study: teeth color 

estimation) 

8 

0243 3 09 Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry 

X- ray diffraction and biocompatibility 

of glass ionomer cement reinforced by 

different ratios of synthetic 

Hydroxyapatite 

9 

0246 4 08 Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry 

A Comparative Evaluation of the 
Centering Ability and 

Canal Transportation of Simulated S-

Shaped Canals 

Instrumented with Different Nickel –

Titanium Rotary 

Systems 

1

0 

0246 0 3 Journal of 

Medical and 

Dental Science 

Research 

In Vitro Evaluation of Fluorescence 

Stability of Different 

Composites and Dental Tissues Before 

And After 

Accelerated Aging 

1

1 

0246 1 08 Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry 

Gingival Marginal Leakage of 

Different Tooth Colored Materials 

Combination as an Intermediate layer 

in Class II Composite Restoration(A 

comparative in vitro study) 

 

1
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      



 

 

 

 

 

 

 

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0220 بغدادجامعة  كتاب شكر 4

 0241 جامعة بغداد كتاب شكر 0

 0246 عميد كلية كتاب شكر 3

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

4   

0   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

          العربية    

           االنكليزية    

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


