
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

         حيدر رعد عبد الباقي مهدي:    ـم ـــــــــاالســ

  1979/  5/  25 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 اثنان    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 امراض وجراحة ماحول االسنان دكتوراه:        صــالتـخـص

 تدريسي في كلية طب االسنان جامعة بغداد :       ه ــــــالوظيف

 مدرس   الدرجة العلمية :

 كلية طب االسنان جامعة بغداد :     عنوان العمل

    العمل   :     هاتف

 07733604332:         الهاتف النقال

  raad.hayder1@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة علميةالدرجة ال

 بكالوريوس

 

 2002 كلية طب االسنان جامعة بغداد

 2007 كلية طب االسنان جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 2017 كلية طب االسنان جامعة مااليا

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 التدريس الجامعي . :ثالثاً  

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

 الى االن -2008 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2003-2002 وزارة الصحه طبيب اسنان متدرب 1

 2005-2003 وزارة الصحه تدرجطبيب اسنان  2

 2007-2005 كلية طب االسنان جامعة بغداد طالب ماجستير 3

 2011-2008 كلية طب االسنان مدرس مساعد 4

 2019-2011 كلية طب االسنان مدرس 5

 2017-2013 كلية طب االسنان جامعة مااليا طالب دكتوراه 6



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الى االن-2008 امراض اللثه للمرحلتين الرابعه والخامسه احة ماحول االسنانامراض وجر 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

مشارك في دورة التعليم المستمر في فرع  1

 أمراض و جراحة ما حول االسنان

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد 

14  /11  /2011 
معة كلية طب االسنان / جا

 بغداد

 حضور

 نقابة اطباء االسنان في العراق 2012/  1/  20 مشارك في دورة التعليم المستمر  2
 حضور

 حضور نقابة اطباء االسنان في العراق 2012/  2/  10 مشارك في دورة التعليم المستمر  3

حضور في مؤتمر لم الشمل الثاني الطباء  4

 االسنان
 االسنان في العراقنقابة اطباء  2012/ 3/ 30-31

 حضور

 Hallحضور المؤتمر السنوي العلمي  5

NCEDC  
5  /3  /2012 

المركز الوطني للكشف المبكر 

 للسرطان

 حضور

6 
 2012/  11/  11 مشارك في دورة التعليم المستمر

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

7 
 حضور في مؤتمر النجف لطب االسنان

24-25  /2  /

2012 

ة طب االسنان / جامعة كلي

 الكوفة

 حضور

مشارك في المؤتمر الوطني االول لكليات  8

 طب االسنان

24-26  /4  /

2012 

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

في  (poster)مشارك بملص جداري  9

29thAnnual Scientific Meeting 

in Bali  

14-15  /8  /

2015 

International 

Association for Dental 

Research (IADR)  

 في اندنوسيا

 مشارك

11 
 29thAnnualكمحاضر في  مشارك

Scientific Meeting in Bali  

14-15  /8  /

2015 

International 

Association for Dental 

Research (IADR)  

 في اندنوسيا

 محاضر

 UNIVERSITYمشارك )محاظر( في  12

OF MALAYA THREE 

MINUTE THESIS (UM3MT) 

2016 COMPITITION 

24 /3  /2016 

كلية طب االسنان / جامعة 

 مااليا

 في ماليزيا

 محاضر

13 
المشاركة  )محاظر( في مؤتمر الدراسات 

 العليا الثاني عشر في الكلية 
20-21/12/2017 

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 محاضر

المشاركة  )لجنة تحظيرية( في مؤتمر  14

 اني عشر في الكلية الدراسات العليا الث
20-21/12/2017 

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 لجنة تحضيرية

 حضور وزارة الصحة 14/12/2017-13 حضور مؤتمر مدينة الطب  15



 

 

 

 

 

 

 

 19مشارك في المؤتمر العلمي السنوي  16

 لطب االسنان 

19-20  /3  /

2018 

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

( مؤتمر posterي )مشارك بملص جدار 17

 االمارات الدولي لطب االسنان )أيدك( 
 دولة االمارات العربية المتحدة 17-19/2/2018

 مشارك

 lipالمشاركة في ورشة عمل بعنوان  18

reposition flap 
16/4/2018 

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

المشاركة في الندوة العلمية في فرع  19

أمراض و جراحة ما حول االسنان بعنوان 

research methodology 

20/2/2018 
كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

مشارك دورة التعليم المستمر في فرع  20

 أمراض و جراحة ما حول االسنان
12/3/2018 

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

ك في الندوة العلمية في فرع أمراض مشار 21

و جراحة ما حول االسنان بعنوان منع 

 االقتباس و االستالل

22/2/2018 
كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

مشارك دورة التعليم المستمر في فرع  22

 أمراض و جراحة ما حول االسنان
21 /11 /2017 

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

)محاظر( دورة التعليم المستمر في  مشارك 23

فرع أمراض و جراحة ما حول االسنان 

(sample size calculation) 

14  /11  /2017 
كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 حضور

24 
   

 

 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2018دائرة صحة الكرخ مؤتمر  محاضرة ضمان الجوده

 زيارات ميدانيه تطوعيه لخدمة المجتمع المشاركه في مناقشة بحوث التخرج 

  االشراف على بحوث التخرج

مشاركه في دورة تعليم مستمرفي قسم امراض 

 اللثه

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

و تطوير أثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 نةالس النشر محل أسم البحث ت

1 Anti-plaque effect of a synergistic 

combination of green tea and Salvadora 

persica L. against primary colonizers of 

dental plaque 

Archives of Oral 

Biology 70 (2016) 

117–124 

2016 

2 

Evaluation of Salvadora persica L. and green 

tea anti-plaque effect: a randomized 

controlled crossover clinical trial 

BMC Complementary 

and Alternative 

Medicine (2016) 

16:493 

2016 

3 
Compliance of referred patients with 

periodontitis to active periodontal therapy ( 

a retrospective study) 

World journal of 

dentistry. 

2018;9(4):321-326 

2018 

4 

Differential Expression of Toll-like Receptor 

4 and Nuclear 

Factor κB of Primary Rat Oral 

Keratinocytes in Response to Stimulation 

with Fusobacterium nucleatum 

World journal of 

dentistry. 

2018;9(4):270-274  

2018 



 

 

 

 

 

 

 

5 

The association between receptor activator 

of nuclear factor kappa-β ligand and clinical 

attachment level among waterpipe smoker 

Journal of Indian 

Society of 

Periodontology. 

2017;21:376-9 

2017 

6 

Antihydrophobic efficacy of meswak on 

dental plaque colonizers 

ية طب مقبول نشر في مجلة كل

االسنان جامعة بغداد في 

21/11/2017 

 978الرقم/ 

2017 

7 

Investigation of consistency between 

periodontal chief complian and gingival 

health status for Iraqi patients in relation to 

age gender: a retrospective study 

مقبول نشر في مجلة كلية طب 

ة بغداد في االسنان جامع

19/2/2018 

 11العدد/ 

2018 

8 Prevalence of periodontal abscess among 

controlled and uncontrolled type 2 diabetic 

patients (comparative study) 

Vol:23 no:3, 2011, 

Journal of Baghdad 

College of Dentistry 

2011 

9 Effect of Manual Tooth Brushing On 

Periodontal Health Status between Right and 

Left Handed Dental Students (Inter and 

intra groups comparative Study) 

Vol:22 no:4,2010, 

Journal of Baghdad 

College of Dentistry 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

    

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز ا،  تب الشكركعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2019-2007 السيد العميد المحترم شكرالكتب عدد من   1

 2017 السيد رئيس الجامعه المحترم كتاب شكر 2

 2018 السيد رئيس الجامعه المحترم كتاب شكر 3

تعليم العالي و السيد وزير ال كتاب شكر 4

 البحث العلمي

2018 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

✓              

✓              

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


