
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

       فراس عبد الرحمن جميل:     ـم ـــــــــاالســ

  4/7/1982   : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 2    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

      جراحة الفم والوجه والفكين:        صــالتـخـص

 سيتدري:       ه ــــــالوظيف

 ماجستير / مدرس مساعد   الدرجة العلمية :

           كلية طب االسنان / جامعة بغداد:      عنوان العمل

    ال يوجدالعمل   :      هاتف

    07901892291:      الهاتف النقال

 cbf_rm@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــلكليا الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2005 طب االسنان بغداد

 2016 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمر - 2016 بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2013 - 2005 كلية طب االسنان / بغداد طبيب اسنان )معيد( 1

 2016 - 2013 كلية طب االسنان / بغداد طالب دراسات عليا 2

 مستمر – 2016 كلية طب االسنان / بغداد تدريسي 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2005 المرحلة الثانية تشريح )عملي( جراحة الفم والوجه والفكين 1

 2018 المرحلة االولى تشريح )عملي( جراحة الفم والوجه والفكين 2

 2018 لثانيةالمرحلة ا تشريح )عملي( جراحة الفم والوجه والفكين 3

 2018 المرحلة االولى (نظريتشريح ) جراحة الفم والوجه والفكين 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 وتمرات لمؤاسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / 

 بوستر حضور(

 حضور مستشفى الجراحات التخصصية 2010 الجمعية البريطانية لجراحي الفم والوجه والفكينملتقى  1

 حضور طب االسنان / بغدادكلية  2012 المؤتمر الوطني األول لكليات طب األسنان العراقية 2

 حضور كلية طب االسنان / المستنصرية 2013 المؤتمر العلمي الوطني الثاني لكليات طب األسنان العراقية 3

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 الصناعية الثانية تعويضاتندوة قسم ال 4

 ورحض كلية طب االسنان / بغداد 2016 دورة زراعة االسنان الخامسة 5

 محاضر كلية طب االسنان / بغداد 2016 التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة االسنان 6

 حضور مستشفى الجراحات التخصصية 2016 الملتقى الدوري لجراحي الوجه والفكين 7

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 ندوة االرشاد التربوي في فرع العلوم االساسية 8

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 ت العليا الحادي عشرمؤتمر الدراسا 9

 محاضر كلية طب االسنان / بغداد 2017 في فرع الجراحة دورة التعليم المستمر 10

 حضور مستشفى الجراحات التخصصية 2017 الندوة العلمية ليوم طب الفم العالمي 11

 حضور التخصصية مستشفى الجراحات 2017 الكرخ/مؤتمر دائرة صحة بغداد 12

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2017 دورة التعليم المستمر في فرع الجراحة 13

 حضور مستشفى الجراحات التخصصية 2017 مؤتمر مدينة الطب 14

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018 والتوجيه النفسيندوة االرشاد التربوي  15

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018 قائيالمؤتمر الرابع لفرع االطفال والو 16

 محاضر كلية طب االسنان / بغداد 2018 دورة زراعة االسنان 17

 محاضر كلية طب االسنان / بغداد 2018 لكلية طب االسنان المؤتمر العلمي التاسع عشر 18

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018 ندوة ضمان الجودة واالداء الجامعي 19

 محاضر كلية طب االسنان / بغداد 2018 رة التعليم المستمر في فرع الجراحةدو 20

 للدراسات العليا 13لمؤتمر ال ا 21

 

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2018 دورة التعليم المستمر في فرع الجراحة 22

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 5/5/2016المشاركة في فعاليات يوم الجامعة  مناقشة سيمنارات طلبة الدراسات العلياالمشاركة في 

عضو اللجنة التحضيرية الخاصة باحتفالية الجامعة بتخريج  تدريب طلبة الدراسات العليا

 2015/2016طلبة الكليات للعام الدراسي 



 

 

 

 

 

 

 

 22/12/2016-18المشاركة في دورة الصالحية اللغوية  لمرحلتين الرابعة والخامسةمناقشة سيمنارات طلبة ا

)امتحان عملي على  والخامسة ممتحن لطلبة المرحلة الرابعة

 المرضى(

التأهيل التربوي واللغة العربية )جامعة  المشاركة في دورتي

 19/10/2017-8بغداد( 

 6.11.2017القاء محاضرات في جامعة كربالء  2016/2017مشرف على مشروع تخرج الطلبة للعام الدراسي  

 15/11/2018-11دورة سالمة اللغة العربية المشاركة في  2016/2017مناقشة مشاريع التخرج للمرحلة الخامسة 

  21.5.2017ممتحن لطلبة المعادلة 

  8.10.2017ممتحن لطلبة المعادلة 

  2017/2018 مشرف على مشروع تخرج الطلبة للعام الدراسي

  2017/2018ة مناقشة مشاريع التخرج للمرحلة الخامس

  24.9.2018ممتحن لطلبة المعادلة 

  2018/2019مشرف على مشروع تخرج الطلبة للعام الدراسي 

  3.12.2018ممتحن لطلبة المعادلة 

 

 

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

 . تعليمال

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Lateral Ridge Splitting (Expansion) with 

Immediate Placement of Endosseous Dental 

Implant Using Piezoelectric Device: A New 

Treatment Protocol 

 2017 خارج العراق )مجلة عالمية(

2 Novel Application of Platelet-Rich Fibrin as a 

Wound Healing Enhancement in Extraction 

Sockets of Patients Who Smoke 

 

 خارج العراق )مجلة عالمية(
2018 

3 Pain reduction in extensive apical surgery of the 

anterior maxilla: A comparative clinical study )خارج العراق )مجلة عالمية 
2018 

4 Non-Surgical Treatment of Gingival Recession 

by Platelet-Rich Plasma )خارج العراق )مجلة عالمية 
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

 2006 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 1

 2008 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 2

 2009 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 3

 2011 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 4

 2013 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 5

 2014 لعلميوزارة التعليم العالي والبحث ا شكر وتقدير 6

 2016 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 7

 2016 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 8

 2016 مكتب رئيس الوزراء شكر وتقدير 9

 2016 كلية طب االسنان / بغداد شهادة تقديرية 10

 2016 كلية االداب / بغداد شكر وتقدير 11

 2017 دادكلية طب االسنان / بغ شكر وتقدير 12

 2017 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 13

 2017 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 14

 2017 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 15

 2017 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 16

 2017 نقابة اطباء االسنان شكر وتقدير 17

 2017 دكلية طب االسنان / بغدا شكر وتقدير 18

 2017 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 19

 2017 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 20

 2017 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية شكر وتقدير 21

 2017 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية شكر وتقدير 22

 2018 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 23

 2018 كلية طب االسنان / بغداد تقديرية شهادة 24

 2018 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 25

 2018 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية شكر وتقدير 26

 2018 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 27

 2018 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 28



 

 

 

 

 

 

 

 2019 كلية طب االسنان / بغداد شكر وتقدير 29

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

        عربي      ✓

         انكليزي     ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


