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      محمد حسين عبد االمير فائزة:     ـم ـــــــــاالســ

     1964  : تاريخ الميـالد 

 عزباء    الحالة الزوجية :

     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 أالسنان صناعةماجستير :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد    جة العلمية :الدر

 / جامعة بغداد كلية طب االسنان :       عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07901963234:         الهاتف النقال

 dr.fmha@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1987 طب االسنان بغداد

 1997 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   اليوجد

   اليوجد أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2017- 1997 بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم الفرع ت

  الدراسات االولية / صناعة االسنان تعويضات االصطناعية ال 1

 نظري( و )سريري 

1997-2010  

 العليا واالولية  الدراسات صناعة االسنان / تعويضات االصطناعيةال 2

 نظري( و )سريري

2010-2018 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1992-1987 وزارة الصحة اسنان طبيب 1

  1997-1992 كلية طب االسنان / جامعة بغداد اسنان طبيب 2

 2000-1997 دادكلية طب االسنان / جامعة بغ مدرس مساعد 3

 2010-2000 كلية طب االسنان / جامعة بغداد مدرس 4

 2018-2010 كلية طب االسنان / جامعة بغداد استاذ مساعد 5



 

 

 

 

 

 

 

 /الدراسات العليا / طب أسنان الشيخوخة التعويضات االصطناعية 3

 نظري

2018-2016 

 

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

 السنــة الفرع ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 ليكون جديدةيعض الخواص الميكانيكية لمادة ستقييم ب 1

  غ الداخليةاصبفكين بعد اضافة االالوجه وال ستعاضاتال

التعويضات 

 االصطناعية

2016-2014 

تاثيراضافة نانواكسيد التيتانيوم على استقرار اللون وبعض  2

الخصائص الميكانبكية على نوعين من مواد سليكون الوجه 

 والفكين

التعويضات 

 االصطناعية

2016- 2018 

كون الخاصة دراسة بعض الخواص الميكانيكية لمادة السلي 3

بتعويضات الوجة والفكين قبل وبعد ادراج االصباغ 

 الداخلية والتجوية االصطناعية

التعويضات 

 االصطناعية

2016-2018 

    

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

لمي الثاني عشرلجمعية المؤتمر الع 1

 .اطباء االسنان في العراق

 بحث /محاضر بغداد 2002

المؤتمر العلمي السنوي الثاني  2

 الطباء االسنان الممارسين

 حضور بغداد 2011

 حضور بغداد 2011 دورة صناعة االسنان 3



 

 

 

 

 

 

 

 حضور بغداد 2011 دورة صناعة االسنان 4

الملتقى العلمي االول الذي نظمه  5

ب اسنان االطفال والوقائي فرع ط

 والمجتمع

 حضور بغداد 2012

-العلمي لنقابة اطباء السنانمؤتمرال 6

  فرع النجف االشرف

 حضور النجف االشرف 2012

الوطني الموحد  العلميالمؤتمر 7

االول لكليات طب االسنان 

 العراقية

 حضور بغداد 2012

 حضور بغداد 2012 صناعة وتجميل االسنان عن دورة 8

مؤتمر بغداد الدولي االول في طب  9

 االسنان التجملي وزراعة االسنان

 حضور بغداد 2012

ندوة في االخالقيات المتعلقة  10

بابحاث الجينوم والهندسة الوراثية 

 البشرية

 حضور بغداد 2013

  الموحدالعلمي الوطني المؤتمر 11

لكليات طب االسنان  الثاني

 العراقية

 حضور بغداد 2013

الندوة العلمية في فرع طب اسنان  12

االطفال والوقائي عن حضور 

  AEEDC مؤتمر دولة االمارات

 حضور بغداد 2013

ضمان الجودة واالداء  ندوة شعبة 13

 الجامعي

 حضور بغداد 2013

ضمان الجودة واالداء  ندوة شعبة 14

 الجامعي

 حضور بغداد 2013

عن كيفية استعمال جهاز دورة  15

CAD/CAM 

 بغداد 2013

الكلية التقنية 

 والصحية

 حضور

المؤتمر الدولي الرابع  16

 للنانوتكنلوجي والمواد المتفدمة

 بغداد 2013

الجامعة التكنلوجية  

مركز بحوث 

النانوتكنولجي 

 والمواد المتقدمة

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي السادس للمجلس  17

 العراقي لالختصاصات الطبية

 حضور بغداد 2014

فرع طب  -التعليم المستمردورة  18

 اسنان االطفال والوقائي

 حضور بغداد 2014

فرع  -دورة التعليم المستمر 19

 المعالجة

 حضور بغداد 2014

فرع  -دورة التعليم المستمر 20

تعويضات الفم والوجه والفكين 

 االصطناعية

 حضور بغداد 2014

 حضور بغداد 2014 مؤتمر مدينة الطب 21

فرع  -المستمر دورة التعليم 22

 المعالجة

 حضور بغداد 2014

المؤتمر الدولي االول في تطبيقات  23

 الليزر والمواد المتقدمة

 حضور بغداد 2014

المؤتمر العالمي الثاني  24

 لالختصاصات الطبية والصحية

 حضور بغداد 2015

ورشة عمل التي نظمها فرع تقويم  25

 االسنان

 حضور بغداد 2015

لفرع  الولعلمي االملتقى ال 26

تعويضات الفم والوجه والفكين 

 االصطناعية

حضور مع  بغداد 2015

االشتراك بورشة 

 عمل كمحاضر

الندوة العلمية الشهرية في فرع  27

 اسنان االطفال والوقائي

 حضور بغداد 2015

الندوة العلمية الشهرية في فرع  28

 اسنان االطفال والوقائي

 حضور بغداد 2015

فرع  -لتعليم المستمردورة ا 29

تعويضات الفم والوجه والفكين 

 االصطناعية

 حضور بغداد 2015

ورشة عمل عن االستالل  30

االلكتروني )استخدام برنامج 

Turnitin) 

 حضور بغداد 2015



 

 

 

 

 

 

 

المي الثالث المؤتمر الع 31

 لالختصاصات الطبية والصحية

 حضور بغداد 2015

المؤتمر العلمي السابع للبورد  32

 لعراقي لالختصاصات الطبيةا

 حضور بغداد 2016

 حضور بغداد 2015 مؤتمر مدينة الطب 33

طقم االسنان ورشة عمل عن  34

 الجزئي المرن

 حضور بغداد 2015

الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان  35

 االطفال والوقائي

مع حضور  بغداد 2015

االشتراك 

 بعروض منضدية

فرع الملتقى العلمي الثاني ل 36

 الفم والوجه والفكين تعويضات

 االصطناعية

مع حضور  بغداد 2016

االشتراك 

 بعروض منضدية

دورة عن عمل طبعات زراعة  37

 االسنان

 حضور بغداد 2015

ندوة عن االدمان على وسائل  38

 االتصال االلكترونية

 حضور بغداد 2016

ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي  39

 عن مرض النكاف

 حضور بغداد 2016

مؤتمر الدكتور رافع الجبوري  40

الدولي االول لطب االسنان 

 التجميلي

 مشاركة بيبوستر بغداد 2016

المؤتمر الخامس عشر لكلية الطب  41

 جامعة بغداد

 حضور بغداد 2016

تمر الحادي عشر للدراسات ؤالم 42

كلية طب االسنان جامعة  –العليا 

 بغداد

 حضور بغداد 2016

شة عمل عن حشوات الجذور ور 43

 في فرع معالجة االسنان

 حضور بغداد 2016



 

 

 

 

 

 

 

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  44

النفسي تحت عنوان الغش في 

 االمتحانات

 حضور بغداد 2016

 حضور بغداد 2016 مؤتمر مدينة الطب العلمي 45

المؤتمر العلمي الدولي االول لقسم  46

 طب االسنان / كلية االسراء

 مشاركة بيبوستر بغداد 2017

مؤتمر نقابةاطباء االسنان العراقية  47

 وكلية طب االسنان جامعة بغداد 

 مشاركة بيبوستر بغداد 2017

مؤتمر نقابةاطباء االسنان العراقية  48

 وكلية طب االسنان جامعة بغداد

 حضور بغداد 2017

فرع  -دورة التعليم المستمر االولى 49

 يةالتعويضات االصطناع

 حضور بغداد 2016

فرع  -دورة التعليم المستمر الثانية  50

 التعويضات االصطناعية

 حضور بغداد 2017

ورشة عمل عن طقم االسنان  51

 الجزئي المرن

 حضور بغداد 2017

حلقة نقاشية بعنوان  52

Unconventional complete 

denture 

 حضور بغداد 2017

 حلقة نقاشية بعنوان 53

 Syncone concept 

 حضور بغداد 2017

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  54

 النفسي

 حضور بغداد 2017

 Shape حلقة نقاشية بعنوان 55

memory implant  

abutment 

 حضور بغداد 2017

 حلقة نقاشية بعنوان 56

 Concept of dynamic 

implant abutment 

 حضور بغداد 2017



 

 

 

 

 

 

 

 حلقة نقاشية بعنوان 57

 Digital smile design 

 حضور بغداد 2017

 حلقة نقاشية بعنوان 58

 Different impression 

technique of Complete 

denture 

 حضور بغداد 2017

 حلقة نقاشية بعنوان 59

Surface properties ranging 

from hydrophobic to 

hydrophilic and silaned 

performance 

 حضور بغداد 2017

 شية بعنوانحلقة نقا 60

Management for patient 

need single complete 

denture 

 محاضر بغداد 2017

 حلقة نقاشية بعنوان 61

 Occlusal appliance 

therapy 

 حضور بغداد 2017

 حلقة نقاشية بعنوان 62

Masticator efficiency and 

bite force for complete 

denture wearer 

 حضور بغداد 2017

 لقة نقاشية بعنوانح 63

Different impression 

techniques 

 حضور بغداد 2017

ندوة علمية في طب اسنان االطفال  64

 والوقائي

 حضور بغداد 2017

 حضور بغداد 2017 ندوة بعنوان التطرف 65

 حضور بغداد 2017 ندوة حول التنميةالبشرية 66

  مؤتمر طب األسنان السنوي 67

 التاسع عشر

 محاضر دادبغ 2018



 

 

 

 

 

 

 

 حضور بغداد 2018 مؤتمر طب األسنان السنوي 68

للدراست العليا  االول  مؤتمرالأول  69

ه كلية الطب / جامعة تنظمالذي 

 بغداد

 حضور بغداد 2018

من قبل  المؤتمر العالمي الثاني 70

 كلية االسراء الجامعة

 محاضر بغداد 2018

مؤتمر الدراسات العليا  الثاني  71

 االسنان  عشر لطب

 مشاركة بيبوستر بغداد 2018

 حضور بغداد 2018 مؤتمر مدينة الطب  72

المؤتمر العلمي السادسعشر لكلية  73

 طب بغداد

 حضور بغداد 2017

دورة التعليم المستمراالولى / فرع  74

 التعويضات االصطناعية

 محاضر بغداد 2017

دورة التعليم المستمرالثانية / فرع  75

 االصطناعية التعويضات

 محاضر بغداد 2018

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  76

 بعنوان االدمان النفسي

 حضور بغداد 2017

المستجدات  رندوة علمية حول اخ 77

 في مجال معالجة االسنان

 حضور بغداد 2017

 حضور بغداد 2018 ندوة عن الكهرباء 78

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  79

ر االلتزام الوظيفي النفسي عن دو

 في حفظ االمن وعن المخدرات

 حضور بغداد 2018

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  80

النفسي عن العنف والتطرف الديني 

في الواقع االفتراضي نحو توظيف 

ممكننات الواقع االفتراضي للحد من 

 الظاهرتين

 حضور بغداد 2018

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  81

 عن مهارات االرشاد النفسيالنفسي 
 حضور بغداد 2018



 

 

 

 

 

 

 

 محاضر بغداد 2017 مجلةالنادي  /ندوة علمية  82

 حضور بغداد 2017 مجلةالنادي  /ندوة علمية  83

 حضور بغداد 2017 مجلةالنادي  /ندوة علمية  84

 حضور بغداد 2018 مجلةالنادي  /ندوة علمية  85

 حضور بغداد 2018 مجلةالنادي  /ندوة علمية  86

 حضور بغداد 2018 مجلةالنادي  /ندوة علمية  87

ندوة علمية/ معالجة الحاالت  88

 السريرية لزراعة االسنان

 حضور بغداد 2018

 حضور بغداد 2017 ندوة علمية/ القدوم 89

 حضور بغداد 2017 ندوة علمية/ القدوم 90

 حضور بغداد 2017 ندوة علمية/ القدوم 91

طب األسنان القائم ية/ ندوة علم 92

 على األدلة

 حضور بغداد 2017

ندوة علمية/ النشر في المجالت  93

 الرصينة

 حضور بغداد 2017

السيطرة على دورة علمية / 94

التعويضات فرع العدوى في

 االصطناعية

 محاضر بغداد 2018

حلقة نقاشية في فرع التعويضات  95

 االصطناعية

 محاضر بغداد 2018

 محاضر بغداد Neutral zone   2018مل عنورشة ع 96

 حضور بغداد 2018 ورشة عمل في فرع المعالجة 97



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل عن االستالل باستخدام  98

 Turnit inبرنامج  

 حضور بغداد 2018

 حضور بغداد 2018 ورشة عمل عن زراعة االسنان 99

ورشة عمل حول قانون الترقيات  100

 الجديد

 حضور بغداد  2018

 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

وي العملي لمادة رئيسة لجنة احتساب السعي السن

  الخامسةب المرحلة الرابعة وصناعة االسنان لطال

  2010-2009لسنة 

 

عضو لجنة احتساب المتطلبات السريرية لطلبة 

 2011-2010ا لسنة الدراسات العلي

 

اب السعي السنوي لطلبة رئيسة لجنة احتس

-2011المرحلة الثالثة لمادة صناعة االسنان لسنة 

2012 

 

  2012عضو مناقشة طالبة ماجستير 

رئيسة لجنة االمتحان العملي النهائي لمادة صناعة 

 2012-2011المرحلة الثالثة لسنة-االسنان

 

لسنة  - 3 -عددماجستيرالمقوم علمي لرسالة 

2012 

 

وبما يتعلق  عضو لجنة معادلة شهادة البكلوريس

 2012 لسنة بمادة صناعة االسنان

 

عضو لجنة عدم استالل لبحوث الترقية العلمية 

 2012لسنة  -1-عدد مدرس مرتبة الى

 

رئيسة لجنة احتساب الغيابات لطلبة المرحلة 

 2012-2011الثالثة لسنة 

 

مشروع تاليف كتاب لتوضيح م عضولجنة تقي

سنة  -وات عمل الطقم الجزئي المتحرك خط

2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

-2011االشراف على طالب دبلوم عالي لسنة 

2012 

 

لة المرحلة الثالثة لمادة صناعة االسنان من ومسؤ

 2013-2011سنة 

 

لسنة  - 2-مقوم لغوي لرسالة الماجستير عدد

2013 

 

  2013لسنة  -1-مقوم علمي لرسالة ماجستير عدد

لسنة  -1-دبلوم عالي عدد االشراف على طالب

2012-2013 

 

  2013عضو مناقشة طالبة ماجستير 

-مقوم لبحوث الترقية الى مرتبة استاذ مساعد عدد

 2012لسنة  -2

 

لبحوث الترقية الى مرتبة مدرس  علمي مقوم

 2013لسنة  -2-عدد

 

عضو لجنة معادلة شهادة البكلوريس وبما يتعلق 

 2013بمادة صناعة االسنان لسنة 

 

لجنة عدم استالل لبحوث الترقية العلمية الى مرتبة 

 2013لسنة  -3-استاذ مساعد عدد

 

 لجنة عدم استالل لبحوث الترقية العلمية الى

 2013لسنة  -1-مرتبة مدرس عدد

 

عضو لجنة معادلة شهادة البكلوريس وبما يتعلق 

 2013بمادة صناعة االسنان لسنة 

 

السريرية لطلبة  عضو لجنة احتساب المتطلبات

 2013-2012الدراسات العليا لسنة 

 

رئيسة لجنة االمتحان العملي النهائي لمادة صناعة 

 2013-2012المرحلة الثالثة لسنة-االسنان

 

رئيسة لجنة االمتحان العملي النهائي لمادة صناعة 

 2013-2012المرحلة الثالثة لسنة  -االسنان

 

ائي لمادة صناعة رئيسة لجنة االمتحان العملي النه

المرحلة -االسنان للطلبة المنقولين والمحملين

 2014-2013الثالثة لسنة 

 



 

 

 

 

 

 

 

لسنة  - 1-مقوم لغوي لرسالة الماجستير عدد

2013 

 

عضولجنة مناقشة بحوث الدبلوم في فرع 

تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية لسنة 

 1/ عدد   2015- 2014

 

لسنة  - 1-ير عددمقوم لغوي لرسالة الماجست

2014 

 

مقوم علمي لبحوث الترقية الى مرتبة مدرس 

 2014لسنة  -1-عدد

 

لسنة  - 1-مقوم لغوي لرسالة الماجستير عدد

2014 

 

لسنة  - 2-مقوم علمي لرسالة الماجستير عدد

2014 

 

-2013االشراف على طالب دبلوم عالي لسنة 

2014 

 

ع عضو لجنة امتحان المعادلة والخاصة بفر

تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية لسنة 

2014 

 

لسنة  - 1-مقوم لغوي لرسالة الماجستير عدد

2014 

 

  2014لسنة  -1-مقوم علمي لرسالة ماجستير عدد

عضو لجنة عدم استالل لبحوث الترقية العلمية 

 2014لسنة  -1-الى مرتبة مدرس عدد

 

علمية عضو لجنة عدم استالل لبحوث الترقية ال

 2014لسنة  -1-الى استاذ مساعدعدد

 

رئيسة لجنة احتساب السعي السنوي العملي 

-2014والنظري للمرحلة الرابعة للعام الدراسي 

2015 

 

حضور في الحفل الذي اقامته الجمعية العراقية 

 2015للتوحد 

 



 

 

 

 

 

 

 

  2015ماجستير  ةعضو مناقشة طالب

عضو لجنة امتحان المعادلة والخاصة بفرع 

عويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية لسنة ت

2015 

 

عضولجنة االمتحان العملي النهائي لمادة صناعة 

 2015-2014المرحلة الرابعة لسنة  -االسنان

 

عضو لجنة مناقشة مشاريع التخرج للمرحلة 

 3-عدد 2015-2014الخامسة لسنة 

 

عضوفي اللجنة المسؤولة عن وضع اسئلة 

ي وتصحيح الدفاترللمتقدمين االمتحان التنافس

لدراسة الدبلوم والماجستيرفي فرع تعويضات الفم 

 2016والوجه والفكين االصطناعية لسنة 

 

عضو في اللجنة المسؤولة عن امتحان  

الرصانة العلمية النظري النهائي 

لطالب المرحلة الثانية في كلية طب 

االسنان / جامعة اوروك االهلية لسنة 

اللجنة المسؤولة عن امتحان عضو في   2016

الرصانة العلمية النظري والعملي 

النهائي لطالب المرحلة الثانية في كلية 

طب االسنان /الجامعة الوطنية للعلوم 

 2016والتكنولوجيا االهلية لسنة 

عضو لجنة امتحان المعادلة والخاصة بفرع 

تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية لسنة 

2016 

 

نة االمتحان العملي النهائي لمادة صناعة عضولج

 2016-2015المرحلة الرابعة لسنة  -االسنان

 

مسؤولة المرحلة الثانية لمادة صناعة االسنان من 

 2016-2015سنة 

 

-2015االشراف على طالب دبلوم عالي لسنة 

2016 

 

  2016ماجستير  عضو مناقشة طالب



 

 

 

 

 

 

 

 رئيسة لجنة استالم الكيس شيتات للحاالت

 2016السريرية للمتطلبات العملية 

 

عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدراسات 

العليا الدبلوم والماجستير في فرع تعويضات الفم 

 - 2015والوجه والفكين االصطناعية لسنة 

2016 

 

عضو لجنة احتساب المتطلبات السريرية لطلبة 

الدراسات العليا في فرع تعويضات الفم والوجه 

 2017 - 2016ن االصطناعية لسنة والفكي

 

عضو لجنة االمتحان العملي المتحان المعادلة في 

فرع تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية 

 2017 - 2016لسنة 

 

رئيسة لجنة احتساب السعي السنوي لمادة صناعة 

االسنان / المرحلة الرابعة في فرع تعويضات الفم 

 - 2016نة والوجه والفكين االصطناعية لس

2017 

 

عضولجنة مناقشة بحوث الدبلوم في فرع 

تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية لسنة 

  2/ عدد  2016 - 2015

 

-2015االشراف على طالب دبلوم عالي لسنة 

2016 

 

عضو لجنة احتساب المتطلبات السريرية لطلبة 

 2017 - 2016الدراسات العليا لسنة 

 

  2الدبلوم عدد عضو مناقشة بحوث 

عضو لجنة االمتحان العملي المتحان المعادلة في 

فرع تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية 

 2017 - 2016لسنة 

 

رئيسة لجنة احتساب السعي السنوي لمادة صناعة 

االسنان / المرحلة الرابعة في فرع تعويضات الفم 

 - 2016والوجه والفكين االصطناعية لسنة 

2017 

 

–لحنة االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا 

 2017- 2016الدبلوم والماجستيرلسنة 

 



 

 

 

 

 

 

 

رئيسة لجنة االستالل لبحوث الترقية من مرتبة 

 2017-مدرس مساعد  الى مدرس

 

–لحنة االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا 

 2017- 2016الدبلوم والماجستيرلسنة 

 

  .2017-المفقودة عضو لجنة احتساب الدرجات 

لسنة  2-عدد –اشراف على طلبة الماجستير 

2016-2017. 

 

رئيسة لجنة االمتحان العملي النهائي لمادة صناعة 

 .2017 -2016المرحلة الثانية لسنة  -االسنان

 

امتحان طلبة جامعة عضو لجنة  

اوروك االهلية لطلبة المرحلة الثانية 

 .2017-2016لسنة 

  .2017طالب ماجستير لسنة  عضو لجنة مناقشة

رئيسة لجنة مناقشة مشاريع التخرج لطلبة 

  5عدد –المرحلة الخامسة  –الدراسات االولية 

 .2017-2016لسنة 

 

  5/2018عدد -ماجستير البعضو مناقشة ط

عضو مناقشة مشاريع التخرج لطالب الدراست 

 2018 /7عدد–االولية 

 

لماجستير عضو لجنة سمنار الدراسات العليا ا

 2018/والدبلوم

 

  1/2018عدد -عضو لجنة تقييم رسالة ماجستير

  2/2018عدد  –عضو لجنة مناقشة طالب الدبلوم 

-عضو لجنة االمتحان الشامل للدراسات العليا 

 الدور الثاني لطلبة الدبلوم

 

عضو لجنة امتحان المعادلة النظري والعملي 

/2018 

 

عدوى ومعاملة عضو لجنة الحد من انتقال ال

 2018/ (infection control)النفايات الطبية 

 



 

 

 

 

 

 

 

لجنة الغيابات لطلبة الدراسات العليا الماجستير 

 2018والدبلوم/

 

عضو اللجنة العلمية في فرع التعويضات 

 2018االصطناعية/

 

الفصل االول  –عضو لجنة االمتحان الشامل 

 2018لطلبة الدبلوم والماجستير /

 

التاسع  نة العلمية في المؤتمر العلميعضو في اللج

 2018جامعة بغداد/ –عشر لكلية طب االسنان 

 

-عضو لجنة االمتحان التنافسي للدراسات العليا

2018 

 

عضو لجنة االمتحان العملي لطلبة الدراسات 

 2018-العليا

 

-عضو لجنة االمتحان التنافسي للدراسات االولية

2018 

 

هاج النظري لطلبة لجنة تحديث و تطوير المن

 2018-المرحلة الثالثة

 

لجنة تحديث و تطوير المنهاج لطلبة الدراسات 

 2018-العليا

 

  3/2018عدد –االشراف على طلبة الماجستير 

تقييم بحوث للترقية الى مرتبة مدرس  

 4/2018عدد  –

  2018-توصيف مقرر الدراسات االولية والعليا

بية في فرع عضو لجنة متابعة الحاالت الط

 2018-التعويضات االصطناعية 

 

عضو لجنة استشارية طبية في فرع التعويضات 

 2018-االصطناعية 

 

 E-     examروني كتتكليف اجراء االمتحان االل

 2018-لطلبة الدراسات االولية

 

 

 

 

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

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تشوه مادة طبعة االلجنيت نسبة الى درجات الميل المختلفة  1

 .لالسنان

 

مجلة طب الفم  

 واالسنان

2002 

مسح حول مرتدي طقم االسنان الجزئية المتحركة نسبة الى  2

 العمر، الجنس وتصنيف كندي لمناطق االسنان المفقودة.

 

المجلة  العراقية 

 ان لطب االسن

2001 

الحالة السنية والطلب والحاجة لعالج تعويضات االسنان  3

 المفقودة بين طالب الجامعة في بعض كليات العراق.

 

مجلة المستنصرية 

 لطب االسنان

2006 

تقييم عالقة طقم االسنان الجزئي الثابت نسبة الى تراجع اللثة و  4

 .عوامل اخرى

مجلة كلية بغداد لطب 

 االسنان

2005 

شكال القوس، عمق قبو الفم ماط التعرجات الحنكية نسبة الان  5

 والجنس.

 

مجلة كلية بغداد لطب 

 االسنان

2009 

العالقة بين طول الشفة العليا ،مقدارمسافة الطريق الحر   6

                                  ،الجزء الظاهر من االسنان االمامية في وضع الراحة.                                                     

 

 

 

مجلة المستنصرية 

 لطب االسنان

2009 

 مع شكلوالنتوء للفك االسفل النتوء الحنكي ارتباط انتشار  7

 سفل في الشعب العراقي.االو االعلى الفك تقوس

مجلة البحوث العلمية 

 للطب وطب االسنان

2016 

ون جديدة بعد بعض الخواص الميكانيكية لمادة سيليك تقييم 8

.اضافة االصباغ الداخلية ألستعاضات الوجه والفكين   

مجلة طب االسنان  

 السعودية

2018 

تأثير إضافة أكسيد نانو أكسيد التيتانيوم على ثبات اللون على  9

 .نوعين من مواد سيليكون الوجه والفكين

ة للعلوم عالميالمجلة ال

 والبحوث

2017 

تيتانيوم على بعض الخواصيد نانو تأثير إضافة أوكس 10  

.الوجه والفكين ألستعاضات مرنةالميكانيكية للسيليكونات ال   

مجلة جامعة طيبة 

 للعلوم الطبية

2018 

تقييم قوة الشد ونسبة االستطالة للسيليكون الفكي المصطبغ  11

 وغير المصطبغ قبل وبعد الشيخوخة

ة للعلوم عالميالمجلة ال

 والبحوث
2018 

الخصائص الميكانيكية لمرونة سيليكون الوجه دراسة بعض  12

والفكين قبل وبعد إدخال الصبغات الداخلية والشيخوخة 

 االصطناعية

مجلة طب األسنان 

 المستقبلية

2018 

تأثير الجسيمات النانوية الفضية على الخواص النوعية للراتنج  13

 للعيون الصناعيةاألكريليك 
مجلة الطب الحيوي 

 والصيدلة

2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1991 وزارة الصحة كتاب شكر 1

 1991         دائرة صحة محافظة القادسية كتاب شكر                2

 1998         جامعة بغداد-كلية طب االسنان كتاب شكر                 3

وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب شكر                4

 جامعة بغداد –العلمي 

        2000 

وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب شكر 5

 جامعة بغداد –العلمي 

2014 

 2016 جامعة بغداد-االسنانكلية طب  كتاب شكر 6

 2016 جامعة اوروك االهلية كتاب شكر 7

 2016 نقابة اطباء االسنان / بغداد شهادة شكر وتقدير 8

 2016 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 9

وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب شكر 10

 جامعة بغداد –العلمي 

2017 

 2018 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 11

 2018 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 12

 2018 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 13

 2018 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 14

وكالة صدى الحياة االخبارية  كتاب شكر 15

 الدولية

2018 

مؤسسة العروبة لحقوق  كتاب شكر 16

 االنسان

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 لنشرسنة ا أسم الكتاب ت

  اليوجد 1

2   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

    العربية          ✓

    االنكليزية           ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


