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 تقويم االسنان  ماجستير : التخصص الدقيق   

  تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس      لدرجة العلمية :ا

 16/11/2009تاريخ الحصول على اللقب العلمي: 
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       4169393 - 4140738 – 4169372العمل   :   هاتف

 07702911410:         الهاتف النقال

 laythnissan@codental.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 (11/6/2014في    4648مدير شعبة الدراسات العليا   )المنصب: 

 26/9/1999في      8192  االمر الوزاري للتتعيين:
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11/7/2010 
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 1999\7\10 كلية طب االسنان جامعة بغداد

 2006\10\8 كلية طب االسنان جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 
   

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن 1999من  جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 
فرع تقويم 

 االسنان

عيادة وسمنارات تقويم االسنان -مادة تقويم االسنان

 للمرحلة الخامسة
 لحد االن -2006

فرع تقويم  2

 االسنان

 لحد االن -2006 مختبر المرحلة الرابعة -دة تقويم االسنانما

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 معيد 1
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –كلية طب االسنان 

 االسنان

الى  1999\10\1 من

10\10\2004  

 طالب ماجستير 2
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –كلية طب االسنان 

 االسنان

الى  2004\10\10من 

8\10\2006 

 مدرس مساعد 3
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –نان كلية طب االس

 االسنان

الى  2006\11\15من 

16\11\2009 

 مدرس 4
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –كلية طب االسنان 

 االسنان
 لحد االن 2009\11\16من 



 

 

 

 

 

 

 

3 
فرع تقويم 

 االسنان

 لحد االن -2006 االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الخامسة

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

ً س    لتي شارك فيها.ا لعلميةاالندوات و لمؤتمراتا :ادسا

 نوع المشاركة مكان أنعقادها التاريخ العنوان ت

 حضور تونس -جمعية تقويم االسنان العربية   2009 2009/10/15مؤتمر  1

 حضور بغداد -مدينة الطب  2010  2010/2/24دورة التعليم المستمر  2

 حضور اربيل - Dentsplyشركة  2010 2010/4/15دورة التعليم المستمر  3

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان  2010 2010/4/20دورة التعليم المستمر  4

الواليات  -نقابة تقويم االسنان االمريكية  2010 2010/4/30مؤتمر  5

 المتحدة االمريكية
 حضور

 حضور بغداد -مدينة الطب  2010 2010/7/20دورة التعليم المستمر  6

 حضور بغداد -مدينة الطب  2010 2010/8/4ليم المستمر دورة التع 7

 حضور بغداد -مدينة الطب  2011 2011/1/31دورة التعليم المستمر  8

 حضور اربيل -نقابة اطباء االسنان العراقية   2011 2011/4/15مؤتمر  9

 حضور الجامعة المستنصرية -كلية طب االسنان  2011 2011/5/10مؤتمر  10

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 2011 2011/9/30التعليم المستمر دورة  11

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 2011 2011/10/7دورة التعليم المستمر  12

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان  2011 2011/10/10دورة التعليم المستمر  13

 محاضر نقابة اطباء االسنان العراقية 2011 2011/10/21دورة التعليم المستمر  14

 محاضر جامعة بغداد –كلية طب االسنان  2011 2011/10/24دورة التعليم المستمر  15

 حضور جمعية تقويم االسنان االردنية -االردن  2011 2011/11/10دورة مكثفة  16

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان  2011 2011/11/14دورة التعليم المستمر  17

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان  2011 2011/11/23ندوة علمية  18

 2011/12/2دورة التعليم المستمر  19
2011 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية



 

 

 

 

 

 

 

 2011/12/16ورشة عمل  20
2011 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2012/1/20دورة التعليم المستمر  21
2012 

 حضور طباء االسنان العراقيةنقابة ا

 2012/2/24مؤتمر  22
2012 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية -النجف 

 2012/3/4دورة التعليم المستمر  23
2012 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2012/3/6الملتقى العلمي  24
2012 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2012/3/30ورشة عمل  25
مؤتمر نقابة اطباء االسنان  -مؤتمر اربيل  2012

 العراقية السنوي  لم الشمل الثاني
 حضور

 2012/3/31ورشة عمل  26
مؤتمر نقابة اطباء االسنان  -مؤتمر اربيل  2012

 العراقية السنوي  لم الشمل الثاني
 حضور

 2012/3/30مؤتمر   27
ن مؤتمر نقابة اطباء االسنا -مؤتمر اربيل  2012

 العراقية السنوي  لم الشمل الثاني
 حضور

 2012/4/24مؤتمر   28
 -مؤتمر كليات طب االسنان االول في العراق  2012

 بغداد
 حضور

 2012/5/4مؤتمر   29
 -المؤتمر العالمي السابع للزرعات التقويمية  2012

 الواليات المتحدة االمريكية
 حضور

 2012/5/4مؤتمر   30
الواليات  -السنان االمريكية نقابة تقويم ا 2012

 المتحدة االمريكية
 حضور

 2012/10/5ورشة عمل  31
2012 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2012/11/4دورة التعليم المستمر  32
2012 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2012/11/28مؤتمر   33
2012 

 حضور بغداد -مدينة الطب 

 2012/12/7مؤتمر   34
نقابة -المؤتمر الدولي لطب االسنان التجميلي 2012

 اطباء االسنان العراقية
 حضور

 2012/12/8ورشة عمل   35
نقابة -المؤتمر الدولي لطب االسنان التجميلي 2012

 اطباء االسنان العراقية
 حضور

 2013/2/5مؤتمر   36
مؤتمر االمارات الدولي لطب االسنان )ايدك(  2013

 دبي -
 حضور

 2013/2/20ندوة  37
ضمان  -جامعة بغداد –كلية طب االسنان  2013

 الجودة
 حضور

 2013/3/6ندوة  38
ضمان  -جامعة بغداد –كلية طب االسنان  2013

 الجودة
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 2013/3/17مؤتمر   39
2013 

 حضور بغداد -مدينة الطب  -مؤتمر الصحه العامة 

 2013/3/20ندوة  40
2013 

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان 

 2013/3/26ورشة عمل  41
2013 

 حضور قسم طب االسنان -كلية اليرموك الجامعة 

 2013/4/9دورة التعليم المستمر   42
2013 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2013/4/10مؤتمر   43
 -مؤتمر كليات طب االسنان الثاني في العراق  2013

 بغداد
 حضور

 2013/4/23ورشة عمل  44
2013 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2013/4/30ندوة  45
2013 

 حضور بغداد -جمعية تقويم االسنان العراقية 

 2013/9/26دورة التعليم المستمر  46
2013 

 حضور 3Mشركة  -اربيل 

 2013/11/29ورشة عمل  47
2013 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2013/12/6ورشة عمل  48
2013 

 حضور مركز ابتسامة بغداد لطب االسنان

 2013/12/11مؤتمر  49
2013 

 حضور بغداد -مدينة الطب  -مؤتمر مدينة الطب 

 2013/12/18ندوة  50
ضمان  -جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  2013

 الجودة
 حضور

 2013/12/20ورشة عمل  51
2013 

 حضور مركز ابتسامة بغداد لطب االسنان

 حضور مركز ابتسامة بغداد لطب االسنان 2014  2014/1/24دورة التعليم المستمر  52

 2014/1/31دورة التعليم المستمر  53
2014 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2014/3/11ندوة  54
ضمان  -جامعة بغداد  –كلية طب االسنان  2014

 الجودة
 حضور

 2014/3/30مؤتمر  55
لعلمي السادس للمجلس العراقي المؤتمر ا 2014

 بغداد -لالختصاصات الطبية 
 حضور

 2014/4/9دورة التعليم المستمر  56
2014 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2014/11/18دورة التعليم المستمر  57
2014 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 



 

 

 

 

 

 

 

 2014/12/17مؤتمر  58
2014 

 حضور بغداد -ينة الطب مد -مؤتمر مدينة الطب 

 2015/3/2حلقة نقاشية  59
2015 

 محاضر جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/3/8دورة التعليم المستمر  60
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/4/3مؤتمر  61
مؤتمر بغداد الدولي الثاني لطب االسنان  2015

 التجميلي
 حضور

 2015/4/7ندوة  62
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/5/5ندوة  63
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/4/21دورة التعليم المستمر  64
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/4/22ورشة عمل  65
2015 

 محاضر جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/4/24مستمر دورة التعليم ال 66
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/11/2دورة التعليم المستمر  67
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/12/4دورة التعليم المستمر  68
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2015/12/18مؤتمر  69
2015 

 حضور مؤتمر النجف لطب االسنان

 2015/12/31ملتقى علمي  70
2015 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية  2016 2016/2/11دورة التعليم المستمر  71

 2016/2/19مؤتمر حشوات الجذور  72
2016 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2016/2/22ندوة  73
2016 

 حضور جامعة بغداد –ن كلية طب االسنا

 2016/3/18دورة التعليم المستمر  74
2016 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2016/3/19ندوة  75
2016 

 حضور بغداد -كلية دجلة لطب االسنان 

 2016/3/22ندوة  76
2016 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 



 

 

 

 

 

 

 

77 
مؤتمر التخصصات الطبية و الصحية  

2016/3/23 

2016 
 حضور بغداد -الجامعة التقنية الوسطى 

 2016/3/28ندوة  78
2016 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2016/4/5ندوة  79
2016 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2016/6/3دورة التعليم المستمر  80
2016 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

81 
ري الدولي االول مؤتمر د رافع الجبو

2016/9/9 

2016 
 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2016/10/28دورة التعليم المستمر  82
2016 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2016/11/24دورة التعليم المستمر  83
2016 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 مؤتمر كلية الطب    2016/11/29 84
2016 

 حضور جامعة بغداد -لية الطب ك 

 2016/11/30ورشة عمل      85
2016 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2016/12/1دورة التعليم المستمر  86
2016 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2016/12/7مؤتمر الدراسات العليا  87
2016 

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان 

 2016/12/20التعليم المستمر دورة  88
2016 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2016/12/21مؤتمر مدينة الطب   89
2016 

 حضور مدينة الطب -وزارة الصحة 

 2016/12/27دورة التعليم المستمر  90
2016 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/1/6ورشة عمل  91
2017 

 حضور بي لطب االسنانمركز الغدير التدري

 2017/1/18ندوة شعبة ضمان الجودة   92
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/1/25ندوة االرشاد التربوي   93
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/2/23دورة التعليم المستمر  94
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/2/24ر حشوات الجذور مؤتم 95
2017 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية



 

 

 

 

 

 

 

 2017/3/3دورة التعليم المستمر  96
2017 

 حضور مركز ابتسامة بغداد

 2017/3/7دورة التعليم المستمر  97
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/3/8دورة التعليم المستمر  98
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/3/14التعليم المستمر  99
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/3/15ورشة عمل       100
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/3/26دورة التعليم المستمر  101
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017/4/4ورشة عمل  102
2017 

 حضور االردن -مركز د بدر برقان 

 2017/4/11دورة التعليم المستمر  103
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

104 
جامعة بغداد  -مؤتمر كلية طب االسنان 

2017/5/5 

2017 
 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2017-10-23دورة تعليم مستمر  105
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-11-2دورة تعليم مستمر  106
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-11-21دورة تعليم مستمر  107
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-11-22دورة تعليم مستمر  108
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-12-12دورة تعليم مستمر  109
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-12-17دورة تعليم مستمر  110
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-12-18دورة تعليم مستمر  111
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-3-5دورة تعليم مستمر  112
2017 

 حضور جامعة بغداد -طب االسنان  كلية

 2018-3-12دورة تعليم مستمر  113
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-4-2دورة تعليم مستمر  114
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 



 

 

 

 

 

 

 

 2018-4-18دورة تعليم مستمر  115
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-9-24حلقة  116
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-9-24حلقة  117
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-10-8حلقة  118
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-10-8حلقة  119
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-10-18حلقة  120
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

121 
-10-22محاضرة كلية الجراحين البريطانية 

2017 

2017 
 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-10-25حلقة  122
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2017-11-1حلقة  123
2017 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-1-3حلقة  124
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-3-14حلقة  125
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-3-28حلقة  126
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-4-25حلقة  127
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

128 
ولي الثالث مؤتمر د رافع الجبوري الد

2018/9/7 

2018 
 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية

 2018-9-26دورة تعليم مستمر  129
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-10-8دورة تعليم مستمر  130
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2019-10-12دورة تعليم مستمر  131
2018 

 حضور بغداد -ة االسنان مركز غرسه لزراع

 2018-10-14ورشة عمل  132
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-10-17ورشة عمل  133
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  .الخرى اابعا : األنشطة العلمية س  

 2018-10-24حلقة دراسية  134
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-11-11حضور دورة لغة عربية  135
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-11-12دورة تعليم مستمر  136
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-11-15دورة تعليم مستمر  137
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-11-16دورة تعليم مستمر  138
2018 

 ورحض نقابة اطباء االسنان العراقية

 2018-11-28مؤتمر كلية الطب  139
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية الطب 

 2018-12-2حضور ورشة عمل  140
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 - 2018-12-3حضور دورة تدريبية  141
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-12-5مؤتمر دراسات عليا طب اسنان  142
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-12-12ورشة عمل  143
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-12-12مؤتمر مدينة الطب  144
2018 

 حضور بغداد -مجمع مدينة الطب 

 2018-12-17دورة تعليم مستمر  145
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-12-19شة عمل حضور ور 146
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2018-12-19ندوة  147
2018 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان   2018 2018-12-27حضور دورة تدريبية  148

 2019-1-2حضور دورة تدريبية  149
2019 

 حضور غدادجامعة ب -كلية طب االسنان 

 2019-1-2دورة تعليم مستمر   150
2019 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 

 2019-1-8ندوة  151
2019 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

عليم القاء المحاضرات في دورات الت عضو لجنة متابعة البحوث

 المستمر
بة جراحة عمنسب للعمل كاختصاصي تقويم االسنان في ش عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الدراسات العليا

الوجه و الفكين في مستشفى الجراحات التخصصية في 

 مدينة الطب

 المشاركة في فعاليات يوم الجامعة لجنة التعليم المستمرعضو 

 

 . لتعليما و تطويرأتخصص لخدمة البيئة والمجتمع لمشروعات البحثية فى مجال الا :ثامنا 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Evaluation of Shear Bond Strength of 

Bonded Molar Tubes (invitro study) 

Iraqi Orthod J 3(1) 

 
2007 

2 Mesiodistal Crown Dimension of 

Permanent Teeth in Iraqi Cleft Lip 

and Palate Patients 

Iraqi Orthod J; 4(1): 

41-43. 

 

2008 

3 Measurement of mesiodistal axial 

angulation of the teeth 

in class I malocclusion in adults 

J Bagh College Dentistry Vol. 

21(4):92-96. 

2009 

4 
Measurement of Mesiodistal Axial 

Angulation of the Teeth in Class III 

Malocclusion in Adults (Comparative Study). 

 

Iraqi Orthod J; 7(1): 12-18. 2011 

5 A new calibration procedure for expectation 

of arch length, 

J Bagh College Dentistry Vol. 

24(special issue 1), 120-126. 

 
2012 

6 Biological evaluation of alveolar bone 

remodeling in methylprednisolone treated –

rats during orthodontic tooth movement. 

J Bagh College Dentistry; 24(Sp. 

Issue 2: 133-142. 

2012 

7 Soft tissue facial profile analysis of adult 

Iraqis with 

different classes of malocclusion . 

J Bagh College Dentistry Vol. 

25(4), December 151-159 

 
2013 

8 Ions release from fixed orthodontic appliance 

in two different mouthwashes 

 

J Bagh College Dentistry 

Vol. 26(4), December 152-155. 
2014 

9 
Assessing the Relation among Various 

Methods of Measuring the Anteroposterior 

Jaws Relation 

 

IOSR Journal of Dental and 

Medical Sciences (IOSR-JDMS) 

Volume 15, Issue 5 Ver. VI (May.), 

PP 85-89 

 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

10 
Effect of Brackets’ Types on the Amount of 

Movement and Rotation of Canine during 

Retraction: A Simulated In vitro Study 

 

International Journal of Medical 

Research & Health Sciences, 2017, 

6(9): 62-70 

 

2017 

11 Sagittal Lips' Positions in Different Facial 

Types 

 

Journal of Research in Medical 

and Dental Science 2018, Volume 6, 

Issue 1, Page No: 16-21 

 

2018 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية ا عضوية :تاسعا 

    (IDA) عضو في نقابة اطباء االسنان العراقية ✓

 (IOSعضو في جمعية تقويم االسنان العراقية ) ✓

 (AOSعضو في جمعية تقويم االسنان العربية ) ✓

 (WFOعضو في جمعية تقويم االسنان العالمية ) ✓

 شهادات التقدير. و تب الشكر ، الجوائز كعاشراً:  

 ت
تاب الشكر أو ك

الجائزة أو شهادة 

 التقدير
 السنة الجهة المانحة

 2004 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2004/4/27شكر و تقدير  1

 2007 جامعة بغداد -كلية طب االسنان -السيد رئيس فرع التقويم  2007/3/4شكر و تقدير  2

 2007 جامعة بغداد -االسنان السيد عميد كلية طب  2007/4/26شكر و تقدير  3

 2007 السيد رئيس جامعة بغداد 2007/12/4شكر و تقدير  4

 2008 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2008/1/15شكر و تقدير  5

 2008 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2008/4/30شكر و تقدير  6

 2008 جامعة بغداد -د كلية طب االسنان السيد عمي 2008/5/13شكر و تقدير  7

 2008 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2008/6/25شكر و تقدير  8

 2008 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2008/9/14شكر و تقدير  9

 2008 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2008/11/17شكر و تقدير  10

 2008 وزير الصحة 2008/12/18شكر و تقدير  11

 2009 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2009/1/20شكر و تقدير  12

 2009 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2009/6/4شكر و تقدير  13

 2009 ادبغد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2009/7/13شكر و تقدير  14

 2009 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2009/11/5شكر و تقدير  15



 

 

 

 

 

 

 

 2010 بغداد -مدير عام دائرة مدينة الطب   2010/6/24شكر و تقدير  16

 2010 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2010/7/25شكر و تقدير  17

 2010 جامعة بغداد -لية طب االسنان السيد عميد ك 2010/9/15شكر و تقدير  18

 2010 بغداد -مدير عام دائرة مدينة الطب   2010/12/1شكر و تقدير  19

 2011 بغداد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2011/3/28شكر و تقدير  20

 2011 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2011/4/6شكر و تقدير  21

 2011 بغداد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2011/9/15شكر و تقدير  22

 2012 بغداد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2012/1/29شكر و تقدير  23

 2012 بغداد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2012/3/20شكر و تقدير  24

 2012 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2012/4/18ير شكر و تقد 25

 2012 بغداد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2012/5/23شكر و تقدير  26

 2012 بغداد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2012/6/4شكر و تقدير  27

 2012 بغداد -مدينة الطب  -شفى الجراحات التخصصية مدير مست 2012/9/30شكر و تقدير  28

 2013 بغداد -مدينة الطب  -مدير مستشفى الجراحات التخصصية  2013/2/13شكر و تقدير  29

 2012 جامعة بغداد -كلية طب االسنان -السيد رئيس فرع التقويم  2013/5/27شكر و تقدير  30

 2014 ليم العاليالسيد وزير التع 2014/2/24شكر و تقدير  31

 2014 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2014/12/10شكر و تقدير  32

 2015 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2015/7/28شكر و تقدير  33

 2016 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2016/6/30شكر و تقدير  34

 2016 السيد رئيس الوزراء 2016/8/18شكر و تقدير  35

 2016 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2016/10/27شكر و تقدير  36

 2016 وزارة التعليم العالي -السيد مدير جهاز االشراف  2016/11/21شكر و تقدير  37

 2016 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2016/12/12شكر و تقدير  38

 2017 السيد رئيس جامعة بغداد 2017/1/10تهنئة  39

 2017 السيد وكيل وزير التعليم العالي 2017/1/15شكر و تقدير  40

 2017 بغداد -السيد نقيب اطباء االسنان  2017/1/29شكر و تقدير  41

 2017 السيد رئيس جامعة بغداد 2017/6/8تهنئة  42

 2017 امعة بغدادالسيد رئيس ج 2017/11/12شكر و تقدير  43

 2018 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2018/1/14شكر و تقدير  44

 2018 السيد رئيس جامعة بغداد 2018/1/21تثمين جهود  45

 2018 السيد رئيس جامعة بغداد 2018/3/29شكر و تقدير  46



 

 

 

 

 

 

 

 2018 غدادجامعة ب -السيد عميد كلية طب االسنان  2018/5/3شكر و تقدير  47

 2018 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2018/5/31شكر و تقدير  48

 2018 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2018/7/11شكر و تقدير  49

 2018 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2018/7/19شكر و تقدير  50

 2018 جامعة بغداد -د عميد كلية طب االسنان السي 2018/7/19شكر و تقدير  51

 2018 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2018/7/19شكر و تقدير  52

 2018 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2018/7/19شكر و تقدير  53

 2019 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2019-1-3شكر و تقدير  54

 2019 السيد رئيس جامعة بغداد 2019-1-16تثمين جهود  55

 2019 جامعة بغداد -السيد عميد كلية طب االسنان  2019-1-28شكر و تقدير  56

    

 

 .لكتب المؤلفة أو المترجمةا عشر : احد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 اللغات.ثاني عشر :

             ربيةالع ✓

   االنكليزية ✓

   CDملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


