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٣/٦/١٩٧٤طب االسنانبغداد

 الكلیة الجامعة لندنUCL١٤/١٠/١٩٨١

 
 

   

    

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت



.التدرج الوظیفي : ثانیاً 

.التدریس الجامعي : ثالثاً 

الى- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ د المعھ(الجھةت

  ١٩٩٤-١٩٨٣التقنيھیئة التعلیم بغداد/المھعد الطب الفني

 ٢٠٠٥-١٩٩٤التقنيھیئة التعلیم كلیة التقنیات الطبیة والصحیة

 ولحد االن-٢٠٠٥جامعة بغدادكلیة طب االسنان

    

    

    

    

   

١٩٧٦-١٩٧٤خدمة عسكریة/وزارة الدفاعطبیب اسنان١

١٩٧٩-١٩٧٦ةصحة مدرسی/قرى واریاف/وزارة الصحة طبیب اسنان ممارس٢

١٩٨٧-١٩٨٣بغداد/المعھد الطب الفنيسم الطقم الجزئيقرئیس \مدرس مساعد٣

١٩٩٠-١٩٨٧بغداد/المعھد الطب الفنيرئیس قسم وقایة االسنان٤

١٩٩٤-١٩٩٠بغداد/المعھد الطب الفني رئیس قسم صناعة االسنان٥

معاون \رئیس قسم صناعة االسنان ٦
٢٠٠٤-١٩٩٤بغداد/كلیة التقنیات الطبیة ت العلیاالعمید للدراسا

٢٠١١-٢٠٠٨بغداد/كلیة طب االسنان جامعة رئیس لجنة الترقیات العلمیة٧

٢٠١١بغداد/كلیة طب االسنان جامعة وكالة/عمید كلیة طب االسنان٨



.الدراسیة التى قمت بتدریسھاالمقررات : رابعاً 

    
 ١٩٨٤-١٩٨٣الطقم الجزئي–الطقم الكامل صناعة االسنان

 ١٩٩٠-١٩٨٥الطقم الجزئي المعدني–الطقم الكامل صناعة االسنان وقایة االسنان

 ١٩٩٤-١٩٩١الطقم الجزئي/الماده السنیة /الطقم الكاملصناعة االسنان

 ١٩٩٧-١٩٩٤الطقم الجزئي–الطقم الكامل صناعة االسنان

 ٢٠٠٢-١٩٩٧مادة سنیة دراسات علیا/الطقم جزئي /الطقم الكامل صناعة االسنان

 ٢٠٠٥-٢٠٠٣دراسات علیا/مادة سنیة /الطقم الكامل صناعة االسنان

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥دراسات علیا/الطقم الكامل المرحلة الثانیةالتعویضات السنیة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٧دراسات علیا/مرحلة الخامسة /الطقم الكامل التعویضات السنیة

 ٢٠١٠-٢٠٠٩دراسات علیا/المرحلة الخامسة /الطقم الكامل التعویضات السنیة

 الدراسات العلیا/ الطقم الفمومي / الطقم الكامل التعویضات السنیة
٢٠١١المرحلة الخامسة

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (: خامساً 

    

٢٠٠٤-٢٠٠٢صناعة االسنانقیاس الشد القصي بین االسنان االصطناعیة وقاعدة الطخم١

٢٠٠٤-٢٠٠٢سنانصناعة االقیاس وزن الهیكل الشمعي للكروم كوبلت وعالقته بوزن المعدن المستخدم٢

٢٠٠٧-٢٠٠٥التعویضات السنیةتأثیر معالجة مواد مختلفة على سطوح االسنان وعلى الشد القصي٣

٢٠٠٨-٢٠٠٦التعویضات السنیةP.V.Pتحسین مادة الطقم الكامل بأضافة مادة ٤

عالقة معالجة سطوح االسنان بمواد مختلفة وقیاس الشد القصي ٥
لقاعدة الطخم

٢٠٠٨-٢٠٠٦التعویضات السنیة

٢٠١٠-٢٠٠٩التعویضات السنیةP.V.Pقیاس مواصفات قاعدة الطخم بعد اضافة مادة ٦



تأثیر الماده الالصقة على منطقة االتصال بین معدن الكروم كوبلت ٧
٢٠١٠-٢٠٠٩التعویضات السنیةواالكلرك

٨
٢٠١١-٢٠١٠التعویضات السنیةاعیةالصنValblastالشد القصي بین قاعدة الطقم واالسنان 

٢٠١١-٢٠١٠التعویضات السنیةValblastتأثیر الالصق على سطح قاعدة الطقم ٩

.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : سادساً 

     



 

مشارك ببحثلندن١٩٨١یطانیةمؤتمر جمعیة اطباء االسنان البر ١
حضورزیورخ١٩٩٠مؤتمر اطباء االسنان في سویسرا٢
محاضرعمان٢٠٠٢مؤتمر اطباء نقابة االسنان االردنیة٣
محاضربغداد١٩٩٩التعلیم التقنيمؤتمر ٤
محاضربغداد٢٠٠٩كلیة طب االسنان/مؤتمر العلمي السنوي ٥
حضوردبي٢٠٠٨ميمؤتمر طب االسنان العال٦
حضورالقاهرة٢٠٠٩مؤتمر اطباء االسنان العالمي٧



  
ممتحن خارجي للطلبة رئیس لجنة الترقیات العلمیة

الدراسات العلیاعضو اللجنة العلمیة في الفرع 
رئیس لجنة استیراد اجهزو االسنان 

عضو لجنة تحدید القبول وفتح الكلیات الحكومیة واالهلیة لطب االسنان

جامعة بغداد/وزارة التعلیم العالي والبحث العلميعضو اللجنة الطبیة لفتح الستشفى الجامعي






١٩٩٤الكلیة التقنیة الطبیةدراسة الستحداث البكلوریوس التقني١

١٩٩٧الكلیة التقنیة الطبیة دراسة الستحداث الماجستیر التقني٢

١٩٩٣هیئة التعلیم التقني معهد تكنلوجیامعهد تكنلوجیا/عضو لجنة تصنیع جهاز االسنان ٣

٤

 



 عضو جمعیة اطباء صناعة االسنان البریطانیة
 عصو نقابة اطباء االسنان العراقیة
 عضو جمعیو زراعة االسنان العراقیة



    
هیئة التعلیم التقنيون شكر وتقدیر اربعة وثالث١
١٩٩٨هیئة التعلیم التقنيشكر وتقدیر كونه استاذ اول ...تسع مكافئات منها ٢
١٩٩٨وزیر التعلیم العالي شكر وتقدیر لحصولة على المرتبة االولى في االمتحانات المركزیة ٣
٢٠١٠جامعة بغداد /كلیة طب االسناناالستیراد ةشكر وتقدیر للجهود المبذولة في رئاسة لجن٤
٢٠١٠رئیس جامعة بغدادشكر وتقدیر للجهود المبذولة في لجنة االستیراد٥

 

 






ال یوجد١

٢

٣
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