
 

 

 

 

 

 

 

 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

  : مصطفى شاكر محمود حسن الكاظمي ـم ـــــــــاالســ

 1985/ 4/ 7  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 2: دد األوالد  ــعـــ

 مسلم :   الديـــــــــــانة

 ماجستير في صناعة األسنان :      صــالتـخـص

 األسنان/ جامعة بغدادتدريسي في كلية طب :       ه ــــــالوظيف

 : مدرس مساعدالدرجة العلمية 

 عة بغداد جام \ كلية طب األسنان:      عنوان العمل

    \العمل   :   هاتف

 07712354521   \:     الهاتف النقال

 dentist.msh2010@gmail.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008 طب األسنان بغداد

 2016 طب األسنان بغداد اجستري )مدرس مساعد(م
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   \ أخرى

 

 

 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2019 - 2016 بغداد كلية طب األسنان 1

2 \   

3 \   

 

 

  ً  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2016 ة مرحلة رابعة وخامسة/ عياد صناعة األسنان التعويضات االصطناعية 1

 2017 ة مرحلة رابعة وخامسة/ عياد صناعة األسنان التعويضات االصطناعية 2

 2018 ة مرحلة رابعة وخامسة/ عياد صناعة األسنان التعويضات االصطناعية 3

 2019 ، خمترب ثالثرابعة وخامسةة / عياد صناعة األسنان التعويضات االصطناعية 4

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2009 ةوزارة الصح  اسنان طبيب 1

 2016 -2010 وزارة التعليم العالي معيد \اسنان طبيب 2

 2019 - 2016 زارة التعليم العاليو  مدرس مساعد\اسنان طبيب 3

4 \   



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 \ \ \ 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

ث / بوسرت ) حب

 حضور(

 + بوسرت حضور قاعة املؤمترات 2016 جامعة بغداد\ب األسنانط 1

 + بوسرت حضور النجف/ قصر الضيافة 2016 مؤمتر النجف الدولي 2

 حماضر بغداد\كلية طب األسنان 2016 رة تعليم مستمردو 3

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2017 دورة تعليم مستمر 4

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2017 ندوة علمية 5

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2017 ندوة علمية 6

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2017 ندوة علمية 7

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2017 ندوة علمية 8

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2017 ندوة ارشاد تربوي 9

 حضور ب/ بغداداآلداكلية  2017 دورة الصالحية اللغوية 10

 حضور ز التطوير والتعليم املستمرمرك 2017 دورة التأهيل الرتبوي 11

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 3/2018/ 19،20 املؤمتر العلمي السنوي 12

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 28/3/2018 ورشة عمل 13

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2017/ 12/ 20،21 مؤمتر الدراسات العليا 14

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2018 دورة تعليم مستمر 15

 حضور مركز التعليم املستمر/ بغداد 9/2018/ 23،27 دورة سالمة اللغة العربية 16

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 2018 /11 /1 دورة تعليم مستمر 17

 ورحض بغداد\كلية طب األسنان 2018 /11 /25 دورة تعليم مستمر 18

 حضور بغداد\كلية طب األسنان 5،6/12/2018 راسات العليامؤمتر الد 19

 حضور ادكلية الطب/ بغد 2018 /11 الدولي لكلية الطب ؤمترامل 20

 حضور وزارة الصحة/ مدينة الطب 2018 /12 مؤمتر مدينة الطب 21

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2012 صيانة وصرف )عضوا(جلنة 

  2012جلنة جرد األثاث )عضوا( 

  2016 )عضوا( اخلامسة املرحلةمتابعه درجات  جلنة

  2017 )عضوا( الرابعة املرحلةات جعه دربنة متاجل

  2016 )رئيسا( جلنة صيانة وصرف

  2017-2016 )عضوا( اللجنة االمتحانية

  2017وا( جلنة متابعة درجات املرحلة اخلامسة )عض

  2017جلنة جرد خمزن القرطاسية والكيمياويات )عضوا( 

  2017جلنة امتحانية لالمتحان التنافسي )عضوا( 

  2018-2017 )عضوا( اللجنة االمتحانية

  2018جلنة امتحانية لالمتحان التنافسي )عضوا( 

  2018 )عضوا( الثانية لمرحلةل امتحان العملينة جل

 

 . أو تطوير التعليمت البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ثامنا: املشروعا 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 تقييم االندماج العظمي لزرعة التيتانيوم التجاري النقي املطلية بكاربونات 1

 الكالسيوم بواسطة فحص عزم التدوير والتحليل النسيجي 

 

ان/ طب األسن جملة كلية

 جامعة بغداد

2017 

2    

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

✓      

✓     



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2012 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر  1

 2015 التعليم العالي وزارة كتاب شكر  2

 2016 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر  3

 2016 وزارة التعليم العالي كتاب شكر  4

 2017 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر  5

 2017 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر  6

 2017 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر  7

 2017 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر  8

 2017 بغداد\طب األسنانكلية  كتاب شكر  9

 2017 كلية اآلداب/ بغداد كتاب شكر  10

 18/3/2018 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر 11

 28/3/2018 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر 12

 22/2/2018 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر 13

 29/7/2018 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر 14

 19/7/2018 بغداد\ة طب األسنانكلي كتاب شكر 15

 2018 مؤسسة العروبة حلقوق اإلنسان كتاب شكر 16

 2018 /12 /16 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر 17

 2018 /11 /28 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر 18

 2018 /9 /26 بغداد\كلية طب األسنان كتاب شكر 19

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

             انكليزي ✓

             غربي ✓


