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       علي نعمه احمد حسين:      ـم ـــــــــاالســ

  4/2/1980   : تاريخ الميـالد 

 متزوج   الحالة الزوجية :

 واحد     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم    :   الديـــــــــــانة

        ماجستير صناعة اسنان   :      صــالتـخـص

 و هيئة تدريسية عض :       ه ــــــالوظيف

   مدرس     الدرجة العلمية :

          كلية طب االسنان / جامعة بغداد :       عنوان العمل

   ال يوجد العمل   :       هاتف

     07901228830  :     الهاتف النقال

 coh2mov@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ةـــالكلي امعةالج الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2003 طب االسنان بغداد

 2009 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 التى قمت بتدريسها.: المقررات الدراسية  ثالثا 

 المـــــادة القســـم ت

 تدريب سريري لطلبة المرحلة الرابعة صناعة االسنان 1

 تدريب سريري لطلبة المرحلة الخامسة صناعة االسنان 2

 مختبر صناعة االسنان المرحلة الثانية صناعة االسنان 3

 مختبر المادة السنية المرحلة الثانية صناعة االسنان 4

 مختبر صناعة االسنان المرحلة الثالثة عة االسنانصنا 5

 

 :لتي أشرف عليهاا ( شاريع التخرجم ) :رابعا 

 السنــة مـــالقس بحث تخرج ت

 2014 صناعة االسنان بحث تخرج المرحلة الخامسة 1

 2015 صناعة االسنان بحث تخرج المرحلة الخامسة 2

 2016 صناعة االسنان بحث تخرج المرحلة الخامسة 3

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2004 وزارة الصحة طبيب اسنان 1

 2005 وزارة الصحة / مستشفى الكاظمية مقيم اقدم جراحة الوجه والفكين 2

 2006 كلية طب االسنان معيد نانطبيب اس 3

 2009 كلية طب االسنان طبيب اسنان اختصاص 4

 2009 كلية طب االسنان لقب علمي مدرس مساعد 5

 2013 كلية طب االسنان لقب علمي مدرس 6

 2015 كلية طب االسنان تفرغ جزئي )طالب دكتوراه( 7



 

 

 

 

 

 

 

 2017 صناعة االسنان بحث تخرج المرحلة الخامسة 4

 

 لتي شارك فيها.ا ورات التعليم المستمرد :خامسا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

دورة تاهيل طلبة الدراسات  1

 العليا

 حضور مركز الحاسبة االلكترونية 2006

 حضور صناعة االسنان 2010 دورة تعليم مستمر 2

 حضور صناعة االسنان 2011 دورة تعليم مستمر 3

 حضور تقويم االسنان 2011 دورة تعليم مستمر 4

 حضور التشخيص الفمي 2011 دورة تعليم مستمر 5

6 

 

 حضور صناعة االسنان 2011 دورة تعليم مستمر

 
 ضورح مركز التطوير والتعليم المستمر 2012 دورة تاهيل تربوي 7

 حضور مركز التطوير والتعليم المستمر 2012 دورة اللغة العربية 8

 حضور مركز الحاسبة االلكترونية 2012 دورة الحاسبات 9

 حضور طب اسنان اطفال والوقائي 2012 ملتقى علمي اول 10

 حضور تقويم االسنان 2012 دورة تعليم مستمر 11

 حضور صناعة االسنان 2012 دورة تعليم مستمر 12

 حضور صناعة االسنان 2013 دورة تعليم مستمر 13

 حضور امراض وجراحة ما حول االسنان 2013 دورة تعليم مستمر 14

 حضور طب اسنان اطفال والوقائي 2013 ملتقى علمي ثاني 15

 حضور امراض وجراحة ما حول االسنان 2013 دورة تعليم مستمر 16

 حضور سنانصناعة اال 2013 دورة تعليم مستمر 17

 حضور صناعة االسنان 2014 دورة تعليم مستمر 18

 حضور صناعة االسنان 2014 دورة تعليم مستمر 19

 حضور صناعة االسنان 2015 دورة تعليم مستمر 20

 حضور صناعة االسنان 2015 دورة تعليم مستمر 21

 حضور صناعة االسنان 2016 دورة تعليم مستمر 22

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  . للجانا:  سادسا 

 العضوية التاريخ داخل الكلية ت

 رئيسا 2009 لجنة جرد مخزن االثاث 1

 عضوا 2010 لجنة تنظيم االمور المخزنية في المخزن العام 2

 عضوا 2010 احتساب السعي السنوي للمرحلة الخامسة 3

 عضوا 2010 لجنة تسليم ادوات ومواد واجهزة  4

 رئيسا 2010 لجنة مشتريات المواد الطبية  5

 عضوا 2010 لجنة صيانة فرع التعويضات االصطناعية 6

 عضوا 2011 لجنة جلب عروض شراء كتب ودوريات علمية 7

 عضوا 2011 لجنة تاهيل مختبر الكروم كوبلت  8

 عضوا 2011 لجنة تدقيق مباشرة اطباء فرع التعويضات االصطناعية  9

 عضوا 2012 لجنة غيابات المرحلة الرابعة 10

 عضوا 2012 ة امتحانيةلجن 11

 عضوا 2013 لجنة مخزن فرع الصناعة 12

 عضوا 2013 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الخامسة 13

 عضوا 2013 لجنة امتحان العملي للمرحلة الثانية 14

 عضوا 2013 لجنة الموقع االلكتروني لكلية طب االسنان 15

 عضوا 2013 اعة لجنة استالم وتسليم غرفة رئيس فرع الصن 16

 رئيسا 2013 لجنة فتح العطاءات الخاصة بصيانة االجهزة الطبية 17

 عضوا 2013 لجنة امتحان العملي للمرحلة الثانية 18

 عضوا 2013 لجنة الصيانة والصرف 19

 عضوا 2013 لجنة اعتدال االسعار المركزية 20

 يسارئ 2013 لجنة استالم وتسليم غرفة رئيس فرع الصناعة  21

 عضوا 2014 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الخامسة 22

 عضوا 2014 لجنة وحدة المكتبة ومجانية التعليم 23

 عضوا 2014 لجنة االشراف على االمتحان العملي لكلية ابن حيان 24

 عضوا 2014 لجنة تولي مهام متابعة البنى التحتية لتطوير القدرات العلمية  25

 رئيسا 2015 تريات العامة لجنة المش 26

 عضوا 2015 لجنة مناقشة مشاريع بحث التخرج 27

 رئيسا 2015 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الثانية 28

 عضوا 2015 لجنة امتحان العملي للمرحلة الثانية 29



 

 

 

 

 

 

 

 عضوا 2015 لجنة احتساب السعي السنوي للمرحلة الرابعة  30

 عضوا 2015 وي للمرحلة الثانيةلجنة احتساب السعي السن 31

 عضوا 2015 لجنة االستالم النهائي  32

 عضوا 2015 لجنة تحديد انواع واعداد وكلفة االجهزة الفائضة عن الحاجة 33

 رئيسا 2015 لجنة فحص واستالم االجهزة واالثاث  34

 عضوا 2017 لجنة استالم وتسليم غرفة رئيس فرع الصناعة  35

 عضوا 2017 مشاريع بحث التخرج لجنة مناقشة 36

 

 

 

 .فى مجال التخصص  لبحوث العلميةا :سابعا 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 The shear bond strength of artificial teeth 

with denture bases 

J Bagh College 

Dentistry 
Vol. 21(3), 2009 

2 

ASSESSMENT OF ZIRCONIUM OXIDE 

NANO-FILLERS INCORPORATION AND 

SILANATION ON IMPACT, TENSILE 

STRENGTH AND COLOR ALTERATION 

OF HEAT POLYMERIZED ACRYLIC 

RESIN 

 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 24(no. 

Special Issue 2), 

2012 

3 
Effect of surface treatments and 

thermocycling on shear bond strength of 

various artificial teeth with different 

denture base materials 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 25(1), March 

2013 

4 

Effects of time delay and tension system 

application after final flask closure on 

the vertical displacement of acrylic and 

porcelain teeth in maxillary complete 

dentures. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 25(2), June 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

5 
Estimation of the linear dimensional 

changes of autoclave cured acrylic resin 

with multiple palatal depths and 

investment materials. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 27(2), June 

2015 

6 
Evaluation of Bond Strength of Surface 

Conditioned Artificial Teeth 

with Modified and Valplast Denture 

Bases With Aging 

Iraqi Dental Journal 

| 

Volume 37 ,Issue 

3 - Dec. 2015 

7 
Evaluation of impact and transverse 

strength of denture bases repaired with 

nano reinforced resin. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 28(4), March 

2016 

8 
Teeth Displacement and Palatal 

Adaptation of Autoclave Cured acrylic 

resin with Various Palates and 

Investments. 

J Bagh College 

Dentistry 

Vol. 28(1), March 

2016 

 

 شهادات التقدير. و ز لجوائاتب الشكر ، ك :ثامنا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2010 عميد الكلية شكر وتقدير 1

 2010 عميد الكلية شكر وتقدير 2

 2012 رئيس الجامعة شكر وتقدير وقدم 3

 2012 عميد الكلية شكر وتقدير 4

 2014 وزير التعليم العالي شكر وتقدير 5

 2014 عميد الكلية ر وتقديرشك 6

 2015 رئيس الجامعة شكر وتقدير 7

 2015 عميد كلية الجامعة شكر وتقدير 8

 2016 عميد الكلية شكر وتقدير 9

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . رش العملو: تاسعا 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضور الطب مجمع مدينة CAD /CAM 2010ورشة عمل عن ال 1

 حضور تقويم االسنان 2015 ورشة عمل 2

 حضور صناعة االسنان 2015 ورشة عمل االستالل االلكتروني 3

 حضور صناعة االسنان 2015 ورشة عمل عن طقم االسنان المرن الجزئي 4

 حضور صناعة االسنان 2016 ورشة عمل عن التقنيات الحديثة في زراعة االسنان 5

 

 اللتي شارك فيها . تعاشرا : الندوا 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
ندوة االخالقيات المتعلقة 
بابحاث الجينوم والهندسة 

 الوراثية البشرية

 حضور العلوم االساسية 2013

ندوة ضمان الجودة واالداء  2
 الجامعي

 حضور ضمان الجودة 2013

دة واالداء ندوة ضمان الجو 3
 الجامعي

 حضور ضمان الجودة 2013

4 
ندوة مراجعة القضايا 

الجوهرية في المؤسسات 
 االكاديمية

 حضور ضمان الجودة 2013

5 
 ندوة العلمية االسبوعية

 حضور طب اسنان االطفال والوقائي 2014

6 
ندوة البرنامج الحكومي 
التوعية والتثقيف لمجلس 

 الوزراء

 حضور ماتيةاالعالم والمعلو 2015

7 
 ندوة االرهاب الفكري

 حضور االعالم والمعلوماتية 2015



 

 

 

 

 

 

 

8 
المساهمة في االمتحان 

االستطالعي الثاني الجراء 
 امتحان اللغة االنكليزية

 اداء االمتحان قسم الشؤون العلمية / جامعة بغداد 2015

9 
 ندوة رئاسة مجلس الوزراء

 حضور االعالم والمعلوماتية 2016

االدمان على وسائل  ندوة 10
 االتصال االلكترونية

 حضور االعالم والمعلوماتية 2016

11 
 حلقة نقاشية 

 حضور صناعة االسنان  2017

 

 احد عشر : المؤتمرات العلمية المشارك فيها.  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
 مؤتمر الصحة الوطنية

 حضور دائرة مدينة الطب بغداد 2012

2 
 مؤتمر النجف لطب االسنان

 حضور النجف االشرف 2012

المؤتمر الوطني االول لكليات  3
 طب االسنان العراقية

 حضور جامعة بغدادبغداد  2012

4 
المؤتمر بغداد االول لزراعة 

االسنان وطب االسنان 
 التجميلي

 حضور نقابة اطباء االسنانبغداد  2012

ر لم الشمل الثاني المؤتم 5
 الطباء االسنان

 اربيل نقابة اطباء االسنان 2012
 حضور

6 
 المؤتمر مدينة الطب

 بغداد دائرة مدينة الطب 2013
 حضور

المؤتمر الوطني الثاني لكليات  7
 طب االسنان العراقية

 بغداد جامعة بغداد 2013
 حضور

المؤتمر و محاضرات  8
 وورشة عمل زراعة االسنان

 حضور داد كلية اليرموك االهليةبغ 2013



 

 

 

 

 

 

 

9 
المؤتمر الدولي الرابع العلمي 

للنانو تكنولوجي والمواد 
 المتقدمة

 حضور بغداد الجامعة التكنولوجية 2013

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2014 المؤتمر مدينة الطب 10

11 
المؤتمر العلمي السادس 

للمجلس العراقي 
 لالختصاصات الطبية

 حضور دائرة مدينة الطب بغداد 2014

المؤتمر العلمي التاسع  12
 للجامعة المستنصرية

 حضور بغداد الجامعة المستنصرية 2014

13 
المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

لالختصاصات الطبية 
 والصحية

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2015

14 
المؤتمر بغداد الثاني لزراعة 

االسنان وطب االسنان 
 التجميلي

 حضور بغداد نقابة اطباء االسنان 2015

الملتقى العلمي االول لفرع  15
 صناعة االسنان

حضور ومشارك  بغداد جامعة بغداد 2015
 بوستر علمي

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2015 المؤتمر مدينة الطب 16

17 
المؤتمر العلمي السابع 

للمجلس العراقي 
 لالختصاصات الطبية

 حضور ة مدينة الطببغداد دائر 2016

الملتقى العلمي الثاني لفرع  18
 صناعة االسنان

 حضور بغداد جامعة بغداد 2016

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  19
لالختصاصات الطبية 

 والصحية

 الجامعة التقنية الوسطى 2016
 حضور

20 
 المؤتمر مدينة الطب

 حضور بغداد دائرة مدينة الطب 2016

ور رافع الدولي المؤتمر الدكت 21
 لطب االسنان التجميلي

 حضور بغداد نقابة اطباء االسنان 2016

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 


