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 يوجدال    :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )امساً: خ 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

االسنان من  الزركونيا ذي الحجم النانوي) على غرسات التقييم الميكانيكي والنسيجي لطالء اوكسيد 1

 Ti-6Al-7Nbالتيتانيوم  سبيكة

 

 2013 االسنان صناعة

مه تاثير تغيير شكل الحنك والدعم بالياف الزجاج المحيوكه على ثبوتيه ابعاد االكريلك عالي المقاو 2

 لصدماتل

 2014 االسنان ةصناع

تاثير الخزن في الماء المقطر ومنظف اطقم االسنان على قوة االلتصاق القصي لراتنج االكريلك  3

 عالي الصدمات المعالج ببالزما االوكسجين مع مبطنات اطقم االسنان اللينه 

 2014 صناعة االسنان

ذي الحجم  و هايدروكسي اباتايد الزركونيا اوكسيد خليط من التقييم الميكانيكي والنسيجي لطالء 4

 التجاري النقيالتيتانيوم  االسنان من النانوي) على غرسات

 

 2015 صناعة االسنان

تقييم األندماج العظمي لجزيئات ثنائي أوكسيد التيتانيوم النانوي المرسبة بالليزر على زرعات أسنان  5

 التيتانيوم التجارية النقية

 2016 صناعه االسنان
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 الزركونيوم أكاسيد و التيتانيوم أكاسيد من المتكون النانوي للخليط البايولوجي النشاط أستجابة

 التجاري النقي التيتانيوم على المطلي

 2017 صناعه االسنان

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اادساً: س 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بحث /  )

بوستر 

 حضور(

  طب تيكليل ر العلميمؤتمال 1

االسنان في جامعتي بغداد 

 والموصل

لمؤتمرات الطبية / ا قاعة 1992

 بغداد

 محاضرة

المؤتمرات الطبية /  قاعة 1995 مؤتمر كلية طب االسنان  2

 بغداد

 مشاركة

العلمي التاسع مؤتمرال 3

للدراسات العليا/كلية طب 

 داالسنان/جامعة بغدا

المؤتمرات الطبية /  قاعة 2000

 بغداد

 ةمشارك

المؤتمرات الطبية /  قاعة 2005 مؤتمر كلية طب االسنان  4

 بغداد

 مشاركة

المؤتمرات الطبية /  قاعة 2009 مؤتمر كلية طب االسنان  5

 بغداد

 مشاركة

 مشاركة دبي 2007 في دبي FDIمؤتمر  6

7 

8 

 دورة التأهيل التربوي

لمستمر/في دورة التعليم ا

                 صناعة االسنان

1995 

2010 

مركز تطوير طرائق          

 التدريس/جامعة بغداد

كلية طب االسنان / جامعة 

 بغداد

 مشاركة

دورة التعليم المستمر/ في  8 محاضرة

 صناعة االسنان

كلية طب االسنان /جامعة  2010

 بغداد

 محاضرة

دورة التعليم المستمر/ في  9

 االسنان صناعة

كلية طب االسنان /جامعة  2011

 بغداد

 مشاركة

الندوة العلمية االولى ألحدث  10

 التقنيات في طب االسنان

قاعة الشهيد درب الموسوي  2010     

للمؤتمرات العلمية في 

 مدينة الطب

 مشاركة

دورة الحاسوب الخاصة  11

 بالترقية العلمية

مركز الحاسبة االلكترونية/  2001

 بغدادجامعة 

 مشاركة

دورة تأهيل طلبة الدراسات  12

 العليا الستخدام الحاسوب

مركز الحاسبة االلكترونية/  2002

 جامعة بغداد

 مشاركة



 

 

مؤتمر كليه طب االسنان  13

 ونقابه اطباء االسنان

محاضر +  نقابه اطباء االسنان 5-6/5/2017

 بوستر

 بوستر كليه االسراء 4/2017 مؤتمر كليه االسراء 14

-24 مؤتمر حشوات الجذور 15

25/2/2017 

 مشارك نقابه اطباء االسنان

مؤتمر كليه طب  16

 المستنصريه

23-

24/3/2017 

 مشارك فندق بابل

 8/3/2017 (2)دوره التعليم المستمر  17

24/11/2016 

كليه طب االسنان/قسم 

 التعويضات االصطناعيه 

 مشارك

محاضرة في دوره تدريبيه  18

 الطباء 

 )محاضر( مستشفى الطوارئ الكرخ 21/5/2017

 مشارك قاعه درب الموسوي 12/2016  مؤتمر مدينه الطب  19

 11المؤتمر العلمي ال 20

 للدراسات العليا

بوستر    قاعه درب الموسوي 7/12/2016

 +مشارك

دوره لمؤسسه التعليم الدولي  21

 حول المجالت الزائفه

 مشارك جامعه بغداد 1/11/2016

-29 كليه الطب ؤتمرم 22

30/11/2016 

 مشارك قاعه المؤتمرات

لتقييم  ندوه ضمان الجوده 23

 االداء

كليه طب  1قاعه رقم  12/2016

 االسنان

 مشارك

 بوستر قصر الثقافه 12/2016 مؤتمر النجف الدولي 24

كليه طب  1قاعه رقم  1/2017 ندوه حول جدول المختبرات 25

 االسنان

 مشارك

الحلقات  محاضره في 26

 النقاشيه

كليه طب االسنان/قسم  13/3/2017

 التعويضات االصطناعيه

 محاضر

حضور الحلقات النقاشيه  27

لقسم التعويضات 

 االصطناعيه

كليه طب االسنان/قسم  2016-2017

 التعويضات االصطناعيه

 مشارك

 بوستر نقابه اطباء االسنان 9/9/2017 مؤتمر رافع الجبورى  28

كليه طب االسنان/قسم  1/11/2018 ليم المستمر دوره التع 29

 التعويضات االصطناعيه

 مشارك

كليه طب االسنان/قسم  25/11/2018 (2دوره التعليم المستمر ) 30

 التعويضات االصطناعيه

 محاضر



 

 

 بوستر قاعه البراء 9/2018 مؤتمر رافع الجبورى 31

 13المؤتمر العلمي ال 32

 للدراسات العليا

 بوستر قاعه درب الموسوي 5-6/12/2018

مؤتمرمشترك نقابة أطباء  33

 األسنان +كلية طب األسنان

 حضور نقابة أطباء األسنان 2017

المؤتمر الدولي األول لقسم  34

طب األسنان/ كلية األسراء 

 الجامعة

 وسترمشارك بب كلية األسراء الجامعة 2017

مؤتمر حشوات الجذور  35

 الرابع

 حضور ألسناننقابة أطباء ا 2017

مؤتمر كلية طب االسنان  36

 التاسع عشر

 مشارك طب االسنان/بغداد           2018

مؤتمر  كلية الطب السادس  38

 عشر

 حضور جامعة بغداد -كلية الطب 2017

مؤتمر الدراسات العليا الثاني  39

 عشر

 مشارك طب االسنان/بغداد           2017

 لثامؤتمر الدراسات العليا الث 40

 عشر

 مشارك طب االسنان/بغداد           2018

 حضور مدينة الطب 2018 مؤتمر مدينة الطب 41

 بعمؤتمر  كلية الطب السا 42

 عشر

 حضور جامعة بغداد -كلية الطب 2018

مؤتمر رافع الجبوري  43

العالمي االثالث لطب االسنان 

 التجميلي

 حضورومشاركة نقابة اطباء االسنان/بغداد 2018

ملتقى طب أسنان االطفال والوقائي  44
 -الرابع

 حضور طب االسنان/بغداد           2018

 

 

  .الخرى اابعا : األنشطة العلمية س 

 خارج الكلية داخل الكلية

 في االسنان محاضرة في دوره تدريبيه الطباء 

  مستشفى الكرخ للطوارئ

 

 

 

 

 ممم

  2018-2017عضو اللجنه العلميه المركزيه 



 

 

عضو لجنة األمتحان العملي النهائي للمرحلة الخامسة لمادة صناعة -1

 2017-األسنان 
 

-2016عضو لجنة تحديث المناهج الدراسات األولية للعام الدراسي  -2

2017 
 

    2017-ير للطالب ياس محمد  عضو لجنة مناقشة ماجست -3

 Evidence-based dentistry ندوة علمية ضمن سلسلة -4

 Dental implant treatment and diabetes mellitus: a 

systematic review-2017 

 

 Evidence-based dentistryندوة علمية ضمن سلسلة  -5

Hints on evidence-based dentistry-2017 
 

 Journal clubية ضمن سلسلة ـندوة علم -6

Various steps involved in fabrication of an ocular 

prosthesis: a case report-2017 

 

  2017-ندوة علمية حول النشر في مجالت ثومسن رويترز)كالريفيت( -7

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -8

Palatal and lingual augmentation in patients with 

dysphagia and functional problems (clinical report)-

2018 

 

  2017-ندوة علمية عن معالجة الحاالت السريرية لزراعة االسنان -9

  2017-ورشة عمل حول موضوع تسجيل االطباق بالماسح الرقمي -10

 Adventِندوة علمية صمن ساسلة  -11

Aquasplint-2017 
 

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -12

Maxillofacial prosthetic rehabilitation for esophageal 

and laryngeal laxity due to the hypermobility syndrome: 

a case report-2017 

 

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -13

Mini dental implant solution for medically 

compromised patients-2017 

 

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -14

A modified open tray implant impression technique for 

limited mouth opening-2017 

 

 Adventِندوة علمية صمن ساسلة  -15

Intraoral scanner-2017 
 

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -16

Endocrown-2017 
 

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -17

Application of laser in prosthodontic  rehabilitation-

2018 

 

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -18

Accuracy of a digital RPD fabricted by casting a rapid 

prototyped pattern-2018 

 

 Journal clubندوة علمية ضمن سلسلة ـ -19

Use of polyaryletherketone(PAEK) based polymer for 

implant-supporeted telescopic overdenture: a case 

report-2017 

 

  2018-ملتقى طب أسنان االطفال والوقائي الرابع -20

  2017-دورة التعليم المستمر االولى -21



 

 

  2018-دورة التعليم المستمر الثانية -22

  2018-عمل حول األطقم الجزئية المرنة ورشة -23

24- Infection control in prosthodontics2018-دورة تدريبية  

25- Laboratory procedures of complete and partial 

denture construction 2018-دورة تدريبية 
 

  2018-ندوة رفع المحاضرات الفيديوية -26

  2018-الزائرورشة عمل االستاذ  27        

  2018-لجنة مناقشة بحوث طلبة الدبلوم لفرع التعويضات الصناعية -28

  )ثالث طالب(2018-لجنة مناقشة طلبة الماجستير لسنة -29

  2018-عضو اللجنة العلمية للتعويضات االصطناعية-30

  2018-عضو لجنة استالل       -31

  google education-2018ندوة علمية عن التعليم االلكتروني -32

  2018-عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدبلوم والماجستير -33

  2018-عضو لجنة سمنارات طلبة الدراسات العليا -34

  2018-2017عضو لجنة المعادلة للعام الدراسي  -35

 

و تطوير أامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ث 

 . مالتعلي

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Alveolare Ridge Size And Denture 

Success. 

 

مجلة طب االسنان 

 العراقية

1994 

2 The Significance of Anatomical 

Landmarks in Localization Of Midline in 

the Edentulous Patients. 

patients. 

مجلة طب االسنان 

 العراقية

 

2000 

3 Comparative Study between Chewing 

Efficiency Of Fixed & Removable 

Appliances. 

مجلة طب االسنان 

 العراقية

2001 



 

 

4 Masticatory Ability of Free-end Partial 

Dentures Among Group of Iraqi 

Population 

مجلة طب االسنان 

 العراقية

2002 

5 Prevalence of torus palatinus and torus 

mandibularis in a sample of Baghdad 

population 

مجلة كلية طب االسنان 

 بغداد
2007 

6 In vivo studies of the ceramic coated 

titanium alloy for enhanced 

osseointegration in dental application. 

 

J.Matr.Sci.Mater.Med. 2008 

7 The Relationship of Tempromandibular 

joint disorders with Bony Exostosis in the 

Oral Cavity. 

مجلة طب اسنان 

 المستنصرية
2009 

8 Effect of the addition of bio-polymer 

lignin on the transverse and Impact 

strength of the autopolymerizing acrylic 

acrylic resin.  

 2010 مجلة كلية الطب بغداد

9 Development of apatite coatings on Ti-

6Al-Nb dental implants by biomimetic 

process and EPD: in vivo studies 

Surface Engineering 

 هندسة السطح

2011 

10 Effect of different palatal vault shapes and 

woven glass fiber reinforcement on 

dimensional stability of high impact 

acrylic denture base {Part IVol. 26(4):90-

94 .2014.Shany M.Atiya, 

B.D.S.,H.D.D.Thekra I.Hamad 

B.D.S.,M.Sc.,Ph.D 

J Bagh Coll Dentistry 2014 

11 Effect of different palatal vault shapes and 

woven glass fiber reinforcement on 

dimensional stability of high impact 

acrylic denture base {Part II, Vol. 

27(1):92-95 .2015. Shany M.Atiya, 

B.D.S.,H.D.D.Thekra I.Hamad 

B.D.S.,M.Sc.,Ph.D. 

J Bagh Coll Dentistry 

 

2015 

12 .The effect of Different Investment 

Materials on Dimensional Accuracy and 

Surface Roughness of Thermosens 

Maxillary Complete Dentures. Thekra 

Ismael Hamad B.D.S, MSc,PhD, 

Abdalbasit A.Fatihala B.D.S, MSc,PhD. 

Ali J.Abdulsahib B.D.S.,D.D.S.,MSc., 

Vol. 27(3), 2015. 

J Bagh Coll Dentistry 2015 

13 The Effect of Plasma Treatment on Shear 

Bond Strength of High Impact Acrylic 

Resin Denture Base Lined With Two 

Types of Soft lining Materials After 

Immersion in Distilled Water and Denture 

Cleanser .Shahad Basim Mustafa 

B.D.S(1)Thekra Ismael Hamad B.D.S., 

M.Sc, Ph.D(2), Vol.27,N0.4: 44-51, 2015 

J Bagh Coll Dentistry 2015 



 

 

14 Evaluation of mechanical and histological 

significance of nano hydroxyapatite and 

nano zirconium oxide coating on the 

osseointegration of CP Ti implants Majed 

Mohamed Refaat B.D.S. (1)Thekra Ismael 

Hamad B.D.S., M.Sc., Ph.D. (2) J Bagh 

Coll Dentistry, Vol.28,N0.3: 2016. 

J Bagh Coll Dentistry 2016 

15 A Modified Laser Deposition Technique 

for Depositing Titania Nanoparticles on 

Commercially Pure Titanium 

Substrates.(Mechanical Evaluation) 

Zena G.M. Azzawi, Thekra I. Hamad 

,Shehab A. Kadhim.  

Vol. 6, Issue 1, January 2017. 

  

International Journal 

of Innovative 

Research in Science 

Engineering and 

Technology 

2017 

16 The Effect of Chemical Surface 

Treatments on Some Mechanical 

Properties of a Modified Auto 

Polymerizing Acrylic Resin as a Repaired 

Material. Thekra Ismael Hamad. Volume 

6 Issue 6, June 2017 

International Journal 

of Science and 

Research 

2017 

    

17 

 

Coating Evaluation of Nanocomposite 

Mixture of TiO2 and ZrO2 by 

Electrophoretic Deposition and Dip 

Techniques on Commercially Pure 

Titanium. Volume 6, Issue 2, Page No: 

483-493. Rawaa Z.H. Zwain, Thekra I. 

Hamad 

Journal of Research in 

Medical and Dental 

Sciences 

2018  

18 Biomechanical Evaluation of 

Nanozirconia coatings on Ti-6Al-7Nb 

Implant Screws in Rabbit Tibias. 

38(3):530-537 

Current Medical 

Science 
2018 

19 Osseointegration evaluation of laser-

deposited titanium dioxide 

nanoparticles on commercially pure 

titanium dental implants.29:96 

Journal of Materials 

Science: Materials in 

Medicine  

2018 

20 Coating evaluation of calcium sulfate 

nano particles on 

commercially pure titanium. Vol. 14, No. 

1, p. 194-206 
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 اليوجد .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :اسعات 

✓      

✓     



 

 

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كاشراً: ع 

الجائزة أو شهادة  وكتاب الشكر أ ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1994 كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 1

 1999 رئاسةديوان ال كتاب شكر  2

 1998 رئاسة جامعة بغداد وتقديركتاب شكر 3

للشؤون رئيس الجامعة  مساعد وتقديركتاب شكر 4

  االدارية
2000 

 2009 كلية طب االسنان وتقديركتاب شكر 5

 2009 كلية طب االسنان وتقديركتاب شكر 5

 2015 السيد عميد كليه طب االسنان كتاب شكر 6

 2016 السيد عميد كليه طب االسنان كتاب شكر 7

 2016 رئيس جامعه بغدادالسيد كتاب شكر 8

 2016 الوزراء السيدرئيس كتاب شكر 9

 2016 السيد عميد كليه طب االسنان كتاب شكر 10

 2016-9-29 السيد عميد كليه طب االسنان شكر كتاب 11

 2016-10-23 السيدرئيس جامعه بغداد كتاب شكر 12

 2018 السيد عميد كليه طب االسنان كتاب شكر 13

 2018 السيد عميد كليه طب االسنان كتاب شكر 14

 2018 السيدرئيس جامعه بغداد كتاب شكر 15

 2018 السيدرئيس جامعه بغداد كتاب شكر 16

 2018 السيدرئيس جامعه بغداد كتاب شكر 17

 2018 السيدرئيس جامعه بغداد كتاب شكر 18

 

  يوجدال.أو المترجمة لكتب المؤلفةا: ادى عشرح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 1
 

 

 

 



 

 

 ت .اــاني عشر :اللغث 

             العربية ✓

             االنكليزية ✓

   CD ة على  ملحوظة : يتم تسليم نسخ


