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 السيرة العلمية:

  4272-7-32في  األول على الدفعةوترتيب  إمتيازوبتقدير  جامعة بغدادمن في طب األسنان  البكالوريوسحاصل على شهادة. 
 

  4270-8-7في  إمتيازوبتقدير في بريطانيا  جامعة كالسكوزراعة األسنان من  -في طب األسنان  الماجستيرحاصل على شهادة. 

 

 سيرة العمل الوظيفي:
 

 مجال العمل مكان العمل الفترة الزمنية ت

1. 
 4274مايو  - 4277آذار 

 ن()سنة واحدة وشهرا

عّدة مراكز صحية تخصصية 

 في الرصافة. لطب األسنان

التخصصي التطبيق السريري  -طبيب أسنان دوري 

 .في مختلف مجاالت طب األسنان

 أ.
 4277نيسان  - 4277آذار 

 )شهر واحد(

التخصصي  المركز الصحي

 .الرصافة -لطب األسنان الوقائي 

التطبيق السريري التخصصي  -طبيب أسنان دوري 

 .في مجال طب األسنان الوقائي وطب أسنان األطفال

 ب.
 4277كانون األول  - 4277نيسان 

 (نوإسبوعا أشهر سبعة)

التخصصي  المركز الصحي

 .لطب األسنان في العلوية

التطبيق السريري التخصصي  -طبيب أسنان دوري 

وأشعة الفم وأمراض التشخيص الفمي  مجاالتفي 

وحشوات وترميم األسنان واألسنان وجراحة الفم الفم 

 وأمراض اللثة وما حول األسنان.الجذور 

 ج.
 4274كانون الثاني  - 4277كانون األول 

 )إسبوعان(

مستشفى الواسطي التعليمي 

 .للجراحة التقويمية

التطبيق السريري التخصصي  -طبيب أسنان دوري 

 في مجال جراحة الفم والوجه والفكين.

 د.
 4274آذار  - 4274كانون الثاني 

 )ثالثة أشهر(

المركز الصحي التخصصي 

 الكيارة.لصناعة األسنان في 

التطبيق السريري التخصصي  -طبيب أسنان دوري 

 في مجال تعويضات األسنان.

 هـ.
 4274 مايو - 4274آذار 

 (ان)شهر

المركز الصحي التخصصي 

 لطب األسنان في العلوية.

التطبيق السريري التخصصي  -طبيب أسنان دوري 

 في مختلف مجاالت طب األسنان بالمركز.

2. 
 4273أيلول  - 4274مايو 

 )سنة وأربعة أشهر(

 جامعة بغداد -كلية طب األسنان 

 فرع جراحة الفم والوجه والفكين.

واإلرشاد فيما يخص اإلشراف  -طبيب أسنان )معيد( 

في الكلية طلبة الدراسات األولية لالسريري العمل 

وإجراء عمليات جراحة الفم الصغرى والمساعدة في 

 بالكلية.عمليات زراعة األسنان 

3. 
 4270كانون األول  - 4273أيلول 

 )سنتان وثالثة أشهر(

جامعة  -كلية طب األسنان 

 كالسكو في بريطانيا.

دراسة الماجستير بما تتضمنه من عمل سريري في 

 مجال جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة األسنان.

 اآلن - 4270كانون األول  .4
 جامعة بغداد -كلية طب األسنان 

 فرع جراحة الفم والوجه والفكين.

العمل  علىاإلشراف  -تدريسي )مدرس مساعد( 

لطلبة جراحة الفم الصغرى عمليات والسريري 

وتدريس ماّدة  في الكلية والعليا الدراسات األولية

 بالكلية. التشريح للمرحلة األولى



 رك بها:المشاوالدورات وورش العمل المؤتمرات العلمية 

 صفة المشاركة التاريخ ومكانهاأو الدورة  أو الندوة العلمية العلمي المؤتمرإسم  ت

 حضور 4274-74-1 .لتجميل وزراعة األسناناألول مؤتمر بغداد الدولي  .7

 حضور 4274-74-9 .في مؤتمر بغداد الدولي لتجميل وزراعة األسنانعمل ورشة  .4

 حضور 4273-77-1 في أسكتلندا.وتجميل الوجه الملتقى الدولي السنوي في زرعات الوجه والفكين  .3

 حضور 4273-77-77 .زراعة األسنان في جامعة كالسكو دورة .2

 حضور 4270-7-74 .الجراحين الملكية في كالسكو مؤتمر جمعية .0

 حضور 4270-7-79 .راحة التقويمية للفكين في كالسكودورة الج .7

 حضور 4270-8-3 .الجراحين الملكية في أدنبرا مؤتمر جمعية .1

 حضور 4277-4-78 .مؤتمر بغداد لحشوات الجذور .9

 حضور 4277-4-42 .ي مؤتمر بغداد لحشوات الجذورفعمل ورشة  .8

 حضور 4277-3-77 .مؤتمر المجلس العراقي لإلختصاصات الطبية .72

 حضور 4277-3-79 مؤتمر القشور الخزفية. .77

 حضور 4277-0-71 .زراعة األسنانالتقنيات الحديثة المستخدمة في ة عمل في ندوة ورش .74

 حضور 4277-77-48 .لكلية الطبالخامس عشر المؤتمر العلمي  .73

 

 ندوات التعليم المستمر المشارك بها:

 صفة المشاركة التاريخ ندوة التعليم المستمرإسم  ت

 حضور 4273-2-1 كلية طب األسنان. -التعليم المستمر في فرع جراحة الفم والوجه والفكين  ندوة .7

 حضور 4272-7-44 مستشفى وشو العام في كالسكو. -ندوة التعليم المستمر لزرعات الفم والوجه والفكين  .4

3. 
مستشفى مونكالندز  -ندوة التعليم المستمر لثبات تقويم األسنان واألشعات الجانبية للرأس 

 في كالسكو.
 حضور 78-4-4272

 حضور 4272-4-44 مستشفى مونكالندز في كالسكو. -ندوة التعليم المستمر إلنتان الرأس والرقبة  .2

 حضور 4272-3-42 مستشفى كالسكو الملكي. -ندوة التعليم المستمر للزراعة الذاتية لألنسجة المختلطة  .0

7. 
 -ندوة التعليم المستمر إلصابات الوجه والفكين والتخطيط الجراحي ثالثي األبعاد 

 مستشفى كالسكو الجنوبي.
 حضور 43-0-4272

 حضور 4270-1-49 مستشفى كالسكو الجنوبي. -ندوة التعليم المستمر للهندسة النسيجية  .1

 محاضر 4277-3-73 كلية طب األسنان. -دورة زراعة األسنان في فرع جراحة الفم والوجه والفكين  .9

 حضور 4277-2-0 كلية طب األسنان. -ندوة التعليم المستمر في فرع تعويضات الفم والوجه والفكين  .8

 حضور 4277-74-1 المؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا في كلية طب األسنان. .72

 

 



 األسنان:اللجان المشترك بها خالل فترة العمل في كلية طب 

 رقم وتاريخ األمر اإلداري الدور إسم اللجنة ت

 4274-8-71في  7142 عضو في اللجنة لجنة جرد المكتبة .7

 4274-74-2في  8334 عضو في اللجنة لجنة جداول المالك. .4

 4273-7-72في  330 عضو في اللجنة لجنة جرد المخزن العام. .3

 4277-7-72في  799 اللجنةرئيس  لجنة جرد األثاث التالف. .2

 4277-7-73في  407 عضو في اللجنة لجنة إستالم وتسليم األجهزة والمستلزمات. .0

7. 
لجنة في شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي 

 في كلية طب األسنان.
 4277-2-40في  3724 عضو في اللجنة

 4277-0-8في  72 عضو في اللجنة لجنة إحتساب السعي السنوي للمرحلة الرابعة. .1

 4277-1-74في  0293 عضو في اللجنة لجنة المشتريات المركزية. .9

 4277-72-77في  7899 رئيس اللجنة لجنة المشتريات المركزية. .8

 

 كتب الشكر والتقدير والشهادات التقديرية:

 رقم وتاريخ األمر اإلداري الجهة المانحة موضوع كتاب الشكر أو الشهادة التقديرية ت

 4273-4-3في  908 عميد كلية طب األسنان لجنة جرد المخزن العام. .7

4. 
الحصول على تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف 

 في دراسة الماجستير.

 مشرف دراسة الماجستير

 في بريطانيا
1-8-4270 

3. 
الحصول على شهادة الماجستير بأقل من 

 المّدة المحّددة للدراسة باألمر الوزاري.

الملحقية الثقافية العراقية 

 بريطانيا -في لندن 
 4270-8-77في  4080

 4277-0-77في  2427 عميد كلية طب األسنان 4270إنجاز ملف تقييم األداء السنوي  .2

 4277-7-32في  0317 عميد كلية طب األسنان أداء األعمال دون تلكؤ خالل فترة العمادة. .0

7. 
في وحدة زراعة إنجاز برنامج لتنظيم العمل 

 األسنان في فرع جراحة الفم والوجه والفكين.
 4277-8-1في  7247 عميد كلية طب األسنان

 

 عضوية النقابات والجمعيات العلمية:

  4272-8-32في  72023عضوية نقابة أطباء األسنان في العراق برقم تسجيل. 

  عضوية جمعية الكلية الملكية للجراحين في أدنبراMFDS  4273-2-9 منذ 7الجزء. 

 

 

 

 



 إضافية: المهارات

  هي اللغة األولى. :العربيةاللغة 

 

 :اللغة اإلنكليزية 

 .4272بتاريخ كانون الثاني  TWEفي  2.2ودرجة  TOEFL PBTفي إمتحان  722حاصل على درجة 

 .4274-74-73بتاريخ  TOEFL ITPفي إمتحان  771حاصل على درجة 

 .4273-0-79بتاريخ  TOEFL iBTفي إمتحان  721حاصل على درجة 

 دراسة الماجستير لمّدة سنتين باللغة اإلنكليزية وفي بلد يتحّدث سكانه اللغة اإلنكليزية )بريطانيا( في جامعة كالسكو.

 

 .)معرفة جيّدة في إستعمال برامج الحاسوب )أوفيس ، فوتوشوب ، لغة برمجة فيجوال بيسك نت 

 الرياضات المفضلة:

 ، التنس ، كرة الطاولة.الكرة الطائرة 


