
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        سلمان الخفاجي  د. ثائر عبد اللطيف حسن:   ـم ـــــــــاالســ

  1961 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

  اثنان   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

      جراحة الفم والوجه والفكين:        صــالتـخـص

  جامعي اذاست –طبيب اسنان اختصاص :      ه ــــــالوظيف

     استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

            جامعة بغداد –كلية طب االسنان :     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

     07901419302:    الهاتف النقال

  d.thair_61كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة العلميةالدرجة 

 بكالوريوس

 

 4891 طب اسنان بغداد

 -الماجستير

 دبلوم

 4884 طب اسنان بغداد

 هالدكتورا

 

المجلس العراقي 

 لالختصاصات الطبية

 4888 المجلس العراقي لالختصاصات الطبية
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن – 8009 بغداد كلية طب االسنان  1

 

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابع 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  8041-8009   دراسات اولية – المرحلة الخامسة –جراحة  جراحة الفم والوجه والفكين 4

 8041-8044 تشريح دراسات عليا 8

 8041-8043 زراعة اسنان دراسات عليا 3

 8041 -8041 ه والفكينجراحة الفم والوج دراسات عليا 1

 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 8005 -4891 وزارة الدفاع اختصاصطبيب اسنان  4

طبيب اسنان اختصاص  8

 جامعيجامعي جامعي

 االن لحد – 8009/4/80 وزارة التعليم العالي
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

مكان  ةــالسن عنوانال ت

 هاأنعقاد

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 محاضر   بغداد 8008 مؤتمر كلية طب االسنان 1

رئيس  بغداد  8044 مؤتمر صحة الكرخ 2

 اتجلس
 مشارك بيلار 8048 مؤتمر لم الشمل 3

 مشارك بغداد 8048 مؤتمر كليات االسنان الموحد 4

 مشارك بغداد 8043 مؤتمر كليات االسنان الموحد 5

 مشارك دبي 8043 مؤتمر ايدك 6

 مشارك سيئوول 8043 مؤتمر دنتيوم لزراعة االسنان 7

 محاضر بغداد 8043 مؤتمر كلية اليرموك الجامعة 8

 مشارك سيئوول 8041 نانمؤتمر دنتيوم لزراعة االس 9

 رمحاض بغداد 8041 مؤتمرالمجلس العراقي لالختصاصات الطبية  11

 مشارك سنغافورة 8045 مؤتمر دنتيوم لزراعة االسنان 12

 مشارك لندن 8045 مؤتمر عمليات رفع الجيوب االنفية 13

 محاضر بغداد 8041 مؤتمر فرع التعويضات االصطناعية 14

 محاضر بغداد 8041 االسنان لزراعة االسنانمؤتمر كلية طب  15

 مقرر جلسة بغداد 8041 المؤتمر العلمي السنوي لدائرة مدينة الطب 16

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  دساسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

   مستشفى اليرموك التعليمي –تنسيب  8041 - 8048زراعة االسنان  دورات

 كلية اليرموك الجامعة 0231دورة زراعة االسنان   
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أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سابعا 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 8008 بغداد -مجلة طب اسنان  عالج كسور الفك االسفل المتهشمة 3

 8040 بغداد -مجلة طب اسنان  تقييم تورم الوجه بعد رفع سن العقل الفك االسفل 0

 8044 بغداد -مجلة طب اسنان  حالة لكسور الفك االسفل 403تحليل  1

 8044 مجلة المستنصرية كسور عظم الوجنة 4

 8045 بغداد -مجلة طب اسنان  تقييم غسل المفصل الفكي 5

 8045 بغداد -مجلة طب اسنان  في عمليات زراعة االسنان   PRPاستعمال ال  6

 8041 بغداد -مجلة طب اسنان  تقييم رفع الجيوب االنفية مع زراعة االسنان 7

 8041 بغداد -مجلة طب اسنان  دراسة مقارنة لعمليات زراعة االسنان 8

 8041 بغداد -مجلة طب اسنان  في عالج اورام الدم      polidocanolاستعمال مادة ال  9

 مقبول نشر بغداد -مجلة طب اسنان  يةفي تقييم االكياس الفك CBCT استعمال  32

 مقبول نشر بغداد -مجلة طب اسنان  في مشاكل المفصل الفكي  PRPتحليل استعمال ال  33

سفلاالفي كسور الفك    30 Intermaxillary Screws مقبول نشر بغداد -مجلة طب اسنان  استعمال 

 8041 البصرة الطبية مجلة فعالية توسيع عظم الفك في عمليات زراعة االسنان 31

 Ameloblatoma Case studies in surgery 8041عالج اورام الفك االسفل  34

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :ثامنا 

 ولحد االن 8043منذ  مقرر المجلس العلمي العراقي لجراحة الفم والوجه والفكين     

 ن والفكي عضو الجمعية العراقية لجراحة الوجه   
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 8044 عمادة كلية طب االسنان بغداد كتاب شكر 4

 8048 عمادة كلية طب االسنان بغداد كتاب شكر 8

 8044 صحة الكرخ –وزارة الصحة  كتاب شكر 3

 8041 دائرة مدينة الطب ركتاب شك 1

 شهادات تقديرية لجميع المؤتمرات المشترك بها 5
 

 عاشرا: المناصب. 

 السنة المكان المنصب  ت

-8009 جامعة بغداد-كلية طب االسنان عضو اللجنة العلمية في فرع الجراحة 4

8041 
-8040 جامعة بغداد-كلية طب االسنان عضو اللجنة العلمية المركزية  8

8043 
-8008 جامعة بغداد-كلية طب االسنان مقرر فرع الجراحة 3

8048 
 8044 جامعة بغداد-كلية طب االسنان رئيس اللجنة االمتحانية 1

 8043من   المجلس العراقي  مقرر المجلس العلمي لجراحة وجه وفكين 5
 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا. 

 السنة الدراسة الطالبسم ا ت

 8041-8043 جامعة بغداد – كلية طب االسنان -ماجستير هدى معتز 3

 8041-8043 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  -ماجستير علي فالح 0

 8041-8043 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  -ماجستير محمد وسنان 1

 8041-8045 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  -ماجستير ليث عباس 4

 8041-8045 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  -ماجستير ماجداحمد  5

 8045-8041 المجلس العراقي –دكتوراه )بورد(  سهيل ابراهيم 6

 8045-8041 المجلس العراقي –دكتوراه )بورد(  سمير سعد 7

 8041-8045 المجلس العراقي –دكتوراه )بورد(  علياء سمير 8
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