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 السيره الذاتيه

 د.االء جواد كاظم االسم :

 معالجة اسنان التخصص :

 82,47بمعدل \ 2003بكالوريوس طب و جراحة الوجه والفكين  التحصيل الدراسي:

 )االولمن الدور  333التسلسل السابع من بين                    ( 

 2010ماجستير معالجة اسنان                      

 جامعه بغداد\كليه طب االسنان  الجهة المانحة:

 جامعه بغداد\تدريسيه في كليه طب االسنان  الوظيفه :

 : مدرس الدرجة العلمية

 جامعة بغداد\كلية طب االسنان عنوان العمل :

 07702947280 الهاتف النقال :

 :    dralaajawad@gmail.com البريد إاللكتروني

 2004\1\ 18:تاريخ التعين

 2010\4\7:تاريخ الحصول على شهادة الماجستير

 2010\5\6: تاريخ الحصول على لقب مدرس مساعد

  \12\232013: تاريخ الحصول على لقب مدرس

 :أوالً : المؤهالت العلمية •

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 2003 طب االسنان بغداد العراق بكالوريوس  1

 2010 طب االسنان بغداد العراق الماجستير  2

3       

4       

mailto:dralaajawad@gmail.com
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•  ً  التدريس الجامعي :- ثانيا

 تشريح االسنان للمرحلة االولىادارة مختبر 

 للمرحلة الثالثة الحشوات والتيجان والجسورادارة مختبر 

 االشراف على عيادات المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة

 . االشراف على بحوث التخرج للمرحله الخامسه

 

 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. ثالثا   •

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

المؤتمر العلمي الخامس عشركليه   1

 الطب جامعه بغداد
 حضور بغداد 2016

مؤتمر الدكتور رافع الجبوري   2

 االول لطب االسنان التجميلي
 حضور بغداد 2016

المحاضره العلميه في فرع تقويم   3

المركز الصحي –االسنان 

التخصصي لصناعه و تقويم 

 االسنان

 حضور بغداد 2016

 حضور بغداد 2016 مؤتمر بغداد لحشوات الجذور  4

المؤتمر العلمي العالمي الثالث   5

 للتخصصات الطبيه و الصحيه
 حضور بغداد 2016

لفرع التعويضات الثانيه الدوره   6

 االصطناعيه
 حضور بغداد 2016

 حضور بغداد 2016 ورشه عمل حشوات الجذور  7
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

دوره التعليم المستمر قسم   8

 المعالجه
 حضور بغداد نيسان 2015

9  
دوره التعليم المستمر قسم 

 المعالجه

تشرين 

الثاني 

2015 

 حضور بغداد

الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان   10

 االطفال الوقائي
 حضور بغداد 2015

المؤتمر الوطني العراقي الثاني   11

 لكليات طب االسنان
 حضور بغداد و2015

12  
 حضور النجف االشرف 2015 مؤتمر النجف لالسنان

 حضور بغداد 2015 مدينه الطب مؤتمر  13

فرع المعالجه لعلميه ال الندوات  14

 كليه طب االسنان جامعه بغداد

2015-

2016 
 محاضر بغداد

الجوده و تقويم ندوه شعبه ضمان   15

كليه طب االسنان جامعه  االداء

 بغداد

 حضور بغداد 2015

لفرع التعويضات  االولى الدوره   16

 االصطناعيه
 حضور بغداد 2015

 حضور بغداد 2015 ورشه العمل فرع تقويم االسنان  17

دوره التعليم المستمر قسم   18

 المعالجه
 حضور بغداد 2013
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

ول المؤتمر الوطني العراقي اال  19

 لكليات طب االسنان

 حضور بغداد 2012

دوره التعليم المستمر قسم   20

 المعالجه

 حضور بغداد 2012

الملتقى العلمي االول لطب اسنان   21

 االطفال و الوقائي

 حضور بغداد 2012

 حضور النجف االشرف 2012 مؤتمر النجف لالسنان  22

لفرع  دوره التعليم المستمر  23

 االصطناعيهالتعويضات 

 حضور بغداد 2012

 حضور اربيل 2012 مؤتمر لم الشمل العراقي الثاني  24

 حضور بغداد 2011 دوره الترقيات العلميه  25

 حضور بغداد 2011 دوره التأهيل التربوي للتدريسيين  26

دوره التعليم المستمر قسم   27

 المعالجه

 حضور بغداد 2011

 حضور بغداد 2011 للتدريسيين اللغه العربيهدوره   28

 حضور بغداد 2011 دوره صناعه االسنان  29

دوره امراض و جراحه ما حول   30

 االسنان

 حضور بغداد 2010

مراض  دوره التعليم المستمر قسم ا  31

 و جراحه ما حول االسنان

 حضور بغداد 2010
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 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية. ثالثا : 

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

  2004 اطباء االسنانعضو نقابة   1

   عضو جمعيه حشوات الجذور  2

3     

4     

5     

 

 .للجانا:  رابعا   

/  يه)داخل السنة للجنهمكان ا اللجنهنوع  ت

 ( يهخارج

لجنه تدقيقيه لملفات  

 الطلبه

 خارجيه 2012 الكليه

 داخليه ولحد االن 2012منذ فرع المعالجه لجنه احتساب السعي 

 داخليه ولحد االن 2012منذ فرع المعالجه لجنه الغيابات 

 داخليه ولحد االن 2012منذ فرع المعالجه لجنه المكتبه  

 داخليه 2012 فرع المعالجه لجنه النظافه 

 داخليه ولحد االن 2015منذ المعالجهفرع  لجنه طالب المعادله 
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 البحوث المنشورة داخل وخارج العراق. :خامسا   

Titles of research Journal name volume issue year 

The influence of different light 
curing systems with different 
curing depths on the micro 
hardness of packable composites 
(an in vitro study) 

 

Journal of 
Baghdad collage 
of dentistry 

22 1 2010 

An in vitro comparative evaluation 

of microleakage in  open sandwich 

technique in class V restoration(A 

dye penetration study) 

 

Journal of 
Baghdad collage 
of dentistry 

23 sp.issue 2011 

 Effect of 38% hydrogen 

peroxide agent on color change 

of resin stained with tea and 

coffee beverages (an in  vitro 

study) 

 

Mustansiria 
Dental Journal  

9 2 2012 

Effect of Mouth Rinses on Surface 
Roughness of Two Methacrylate-
Based and Siloraine-Based 
Composite Resins 

Journal of 
Baghdad collage 
of dentistry 

28 3 2016 

 

 كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. :سادسا   

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة
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عميد كليه طب االسنان/جامعه  كتاب شكر 1

 بغداد

2011 

عميد كليه طب االسنان/جامعه  كتاب شكر 2

 بغداد

2012 

عميد كليه طب االسنان/جامعه  كتاب شكر             3

 بغداد

2016 

كليه طب االسنان/جامعه عميد  كتاب شكر              4

 بغداد

2016 

 2014 المساعد االداري لرئيس الجامعه كتاب شكر             5

 


