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 3111 طب االسنان بغداد

 3111 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 1005 طب االسنان بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 3115-3111 جراحة الوجه والفكين الجراحة 3

الحشوات وحشوات الجذور والتيجان  معالجة االسنان 1
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3115-1032 
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

3 Shear bond strength of 

 different bond to 

Er:YAG laser treated 

tooth surface 

 1001 )ماجستير(معهد الليزر للدراسات العليا



 

 

 

 

 

 

 

1 A study to compare the 

cleaning efficiency of different 

irrigation systems for macro 

debris removal in 

instrumented canals (An in 

vitro study 

 1030 )ماجستير(المعالجة

1 interface in Class II composite 

resin restoration by SEM 

after thermal and mechanical 

load cycling(An in vitro 

comparative study 

 1033 )ماجستير(جةالمعال

4 The influence of different 

thickness of flowable 

composite base materials on 

compressive strength of 

composite restorations 

(An In vitro study) 

 

 1031 )ماجستير(المعالجة

5 Evaluation of marginal 

adaptation of a class V 

composite resin restorations 

with different surface 

treatments after thermal and 

mechanical load cycling 

(An In vitro study) 

 

 1031 )ماجستير(المعالجة

9 Comparative study of the 

amount of apically extrusion 

ofdebris during root canal 

preparation using Wave 

one™,TRUShape 3D™, 

Hyflex™ CM and One 

shape™instrumentation 

systems (An In vitro study) 

 1031 )ماجستير(المعالجة

2 New bonding rinforced 

buy fluoridated fillers 

 1034 المعالجة)دكتوراه(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 
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بوستر 

 حضور(

 محاضر جامعة دهوك 1034 الملتقى العلمي لطب االسنان 1

 محاضر نقابة االسنان 1005 مؤتمر نقابة االسنان 2

 مشارك /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1031 مؤتمر كلية طب السنان 1

 محاضر /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1001  التعليم المستمر 4

 محاضر /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1033  التعليم المستمر 5

 مشارك /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1033  التعليم المستمر 9

 مشارك /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1033  التعليم المستمر 2

 مشارك /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1033  التعليم المستمر 1

 محاضر /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1031  التعليم المستمر 1

 محاضر /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1031  التعليم المستمر 30

 محاضر /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1034  التعليم المستمر 33

 محاضر /جامعة بغدادكلية طب االسنان 1035  التعليم المستمر 31

 /جامعة النجفطب االسنانكلية  1039  الملتقى العلمي الثاني  ا 31
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 الكشف على كلية الدراسات االنسانية الجامعة استالم وفحصالكتب الطبية والمجالت

  لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه

  استالل وتدقيق البحوث العلمية

  برات التيجان والجسورمختلجنة متابعة 

  متابعة البنى التحتية لتطوير القدرات العلمية

  رئيس الجنة االمتحانية

  مقرر قسم المعالجة

 لجنة تثمين االجهزة المختلفة الخاصة فرع المعالجة

 المع 

 



 

 

 

 

 

 

 

  لجنة صرف مستحقات اجهزة طب االسنان لتعليم الطلبة

  رئيس لجنة تصحيح سجالت امتحانية

  جنة فتح عطاءات صيانة اجهزة الكلبةل

  الجنة العلمية في قسم المعالجة

  الجنة العلمية لتقييم االداء السنوي

  لجنة تدقيق استالل البحوث

  لجنة االشراف على االمتحان التنافسي

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت
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 1035/33/1 رئاسة جامعة بغداد شكر وتفدير 1
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 
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