
الذاتية السيرة  

 الحلفي فراس عبداالمير فرحان محمد: االسم

 8/7/1973: تاريخ الميالد

 : مسلمالديانة

 16 د/ 27ز/ 718م/ -زيونة / حي المثنى  –: بغداد العنوان

 : متزوجالزوجية الحالة

 : ثالثةاالوالدعدد 

 دكتوراه صناعة اسنان: التخصص

 : مدرسالدرجة العلمية

 كلية طب االسنان / جامعة بغداد –: فرع التعوضات االصطناعية العمل عنوان

 07901765736 – 07740359287:رقم الهاتف النقال

 firas.farhan@codental.uobaghdad.edu.iq: البريد االلكتروني

 :اللغات

 ةالعربي 

 االنكليزية 

 7/11/1998: تاريخ اول تعيين

 اشهر 11سنة و 20: سنوات الخدمة االكاديمية والعيادية

 : المؤهالت العلمية

  (2018) مملكة ماليزيا /كوااللمبور –كلية طب االسنان / جامعة ماليا من دكتوراه صناعة االسنان. 

 (2009كلية طب االسنان / جامعة بغداد ) من ماجستير صناعة االسنان. 

 (1998كلية طب االسنان / جامعة بغداد ) من بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان. 

  (1993المعهد الطبي التقني / بغداد ) –دبلوم فني صناعة اسنان. 

 :النشاطات واالنتمائات العلمية

  ولحد االن 1998العراقية منذ عضو نقابة اطباء االسنان. 

 :الخبرة والمهارات العلمية والعملية

  2002الى  1998في وزارة الصحة من  مقيم دوريطبيب اسنان. 

  2006الى  2002جامعة االنبار من  -طبيب اسنان معيد في كلية طب االسنان. 

  2007الى  2006جامعة بغداد من  -طبيب اسنان معيد في كلية طب االسنان. 

  2009الى  2007جامعة بغداد / فرع التعويضات االصطناعية من  –في كلية طب االسنان  ماجستيرطالب. 

  2009جامعة بغداد / فرع التعويضات االصطناعية من  –مدرس مساعد في كلية طب االسنان.  

  2013جامعة بغداد / فرع التعويضات االصطناعية من  –مدرس في كلية طب االسنان. 
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الذاتية السيرة  

 والمقامة بمركز  16/2/2011الى  16/1/2011للفترة من  162ولى بدورة طرائق التدريس المرتبة اال

 التطوير والتعليم المستمر في جامعة بغداد.

 ولغاية االن. 2013من  االشراف على مشاريع التخرج لطلبة الدراسات االولية 

 تدريس مادة صناعة االسنان للمرحلة الثانية نظري وعملي. 

  2014الى  2010مسؤول وحدة المتابعة من  

  لالبتعاث لدراسة الدكتوراه 2014الى حزيران  2013معاون عميد شؤون طلبة من حزيران. 

 كوااللمبور  -جامعة ماليا / مملكة ماليزيا  –الى كلية طب االسنان دكتوراه مبتعث من جامعة بغداد   طالب 

 .2018الى  2014فرع  طب االسنان التعويضي من 

  2018الى تشرين الثاني  2018معاون عميد شؤون طلبة من اب.  

 2020الى تشرين الثاني  2018ان من تشرين الثاني تسجيل كلية طب االسن مدير. 

 .معاون العميد للشؤون االدارية من تشرين الثاني الى االن 

 

 :البحوث المنشورة

2020 

 Naji GA-H, Ali MM, Farhan FA. Physico-Mechanical Behavior of Room 

Temperature Vulcanized Maxillofacial Silicon after Addition of Glass Flakes. 

Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2020;14(1):1304-10. 

2018 

 Application of zirconia surface coating to improve fracture resistance and stress 

distribution of zirconia ceramic restorations. Ceramics International. 2018 

44(17):21633-21640. (Q1 - ISI cited publication). 

 Effect of new zirconia surface coatings on the surface properties and bonding 

strength of veneering zirconia substrate. Surface and Coatings Technology, 2018, 

333, 247-258. (Q1 - ISI cited publication). 

2013 

  Effect of post-pressing times on adaptation of maxillary heat cured acrylic denture 

base at posterior palatal seal area. J Bagh College Dentistry. 2013, 25(1):1-4. 

 Evaluation of transverse and tensile bond strength of repaired nylon denture base 

material by heat, cold and visible light cure acrylic resin. J Bagh College Dentistry. 

2013, 25(1):1-5. 

 

 



الذاتية السيرة  

2009 

 Effect of different metal surface treatments on microleakage of the two types of 

acrylic resin: Heat cure and light cure at Co/Cr interface. J Bagh College Dentistry. 

2009, 21(3):31-36. 

 

 :المؤتمرات والندوات

 6 العراق خارجفي مؤتمرات  شهادات مشاركة. 

 14 شهادة مشاركة في مؤتمرات داخل العراق. 

 10 شهادات مشاركة في دورات التعليم المستمر في كلية طب االسنان جامعة بغداد. 

  شركة كلية طب االسنان جامعة بغداد وباشراف /رة زراعة االسنان في فرع الجراحةفي دوشهادتين مشاركة

 (.Dentiumدنتيوم الكورية )

 ( شهادة مشاركة في برنامج تطوير اللغة االنكليزيةAdvanced المقام في جامعة ماليا )–  كوااللمبور/ مملكة

 .2014اب  29الى  2014اب  4( من UMCCEماليزيا في مركز التعليم المستمر )

 في برج الدراسات العليا  ةالمقامترويجية لتسويق الملكية الفكرية في الدورة الخاصة بالطرق ال شهادة مشاركة

( UMCICكوااللمبور / مملكة ماليزيا مركز االبتكار والتسويق )–ماليا  والبحوث ، كلية طب األسنان جامعة

 .2015 حزيران 26 في

  جامعة ماالياسنان أنطون بار" في كلية طب األ "ندوة توصيف المواد المتقدمة في مشاركة في موديولشهادة 

 .2015 اب 18 في

  ثالث دقائق  لمدة مناقشة االطروحةة في مسابقة جامعة مااليا لمشارك دةشها(UM3MT) في كلية  مقامةال

 2018. نيسان 4في  طب األسنان ، جامعة مااليا
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