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          حيدر محمد علي احمد جعفر الماالكي:   ـم ـــــــــاالســ

  النجف االشرف 5/6/0891: تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 2    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

     ماجستير تقويم االسنان:         صــالتـخـص

ان/جامعة بغداد/فرع تقويم االسنان /مقرر فرع تقويم /كلية طب االسنأستاذ مساعد:       ه ــــــفالوظي

 االسنان

 أستاذ مساد     لدرجة العلمية :ا

        وزارة التعليم العالي و البحث العلمي/جامعة بغداد/كلية طب االسنان/فرع تقويم االسنان:      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

       17700750790:   الهاتف النقال

 orthodontist1980@codental.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 3002 طب االسنان بغداد

 3022 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

 
 

 

الصورة 

 



 

 

 

 

 

 

 

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 ولالن 21/2/3002 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

 

 الى -ة من الفتر الجهة الوظيفة ت

  21/2/3002  بغداد كلية طب االسنان/جامعة عيدم 2

 20/22/3022 كلية طب االسنان/جامعة بغداد/تقويم االسنان مدرس مساعد 3

 9/2/3022 كلية طب االسنان/جامعة بغداد/تقويم االسنان مدرس 2

 23/2/3029 كلية طب االسنان/جامعة بغداد/تقويم االسنان أستاذ مساعد 2

2    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 21/2/3002 تشريح االنسان جراحة الفم 2

  و لالن 3006 عيادات المرحلة الخامسة تقويم االسنان 3

 و لالن 3006 مختبر المرحلة الرابعة تقويم االسنان 2

 منذ بدايتها مشاريع تخرج المرحلة الخامسة تقويم االسنان 2

2    

6    

7    

1    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 منذ بدايتها تقويم االسنان مشاريع تخرج للمرحلة الخامسة 2

3    

2    

2    

2    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 كلية طب االسنان 3009 محاضر في دورة التعليم المستمر لفرع تقويم االسنان  2

 فرع تقويم االسنان

 محاضر

 االسنان تقويم لفرع رمالمست التعليم دورة في حضور  3
21/22/3022 

 كلية طب االسنان 3022

 فرع تقويم االسنان

 حضور

 حضور السنانكلية طب ا 3022 حضور مؤتمر كليات طب االسنان العراق 2

 حضور قاعة درب الموسوي 3022 حضور مؤتمر مدينة الطب  2

 حضور قاعة درب الموسوي 3022  الطب مدينة مؤتمر حضور 2

حصولي على شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر  6

 العلمي المجلس العراقي لالختصاصات الطبية 
 حضور قاعة درب الموسوي 3022

 حضور قاعة درب الموسوي 3022  بالط مدينة مؤتمر حضور 7

 كلية طب االسنان 3022 حضور ورشة عمل في فرع تقويم االسنان 1

 فرع تقويم االسنان

 حضور

حضور الملتقى العلمي لفرع طب االسنان  9

 36/22/3022االطفال
 حضور كلية طب االسنان 3022

 حضور مدينة الطب 3023 حضور مؤتمر الصيدلة 20

 حضور كلية طب االسنان 3022 ة ضمان الجودةحضور ندوة شعب 22

 مشارك جامعة بغداد 3022 المشاركة في دورة التاهيل التربوي  23

 مشارك جامعة بغداد 3022  اللغة العربية  دورة في المشاركة 22

 مشارك جامعة بغداد 3022 اجتياز امتجان الكفاءة االنكليزية  22

تقويم االسنان نيسان  حضور دورة التعليم المستمر لفرع 22

3022 
 كلية طب االسنان 3022

 فرع تقويم االسنان

 حضور

 مشارك جامعة بغداد 3022 اجتياز دورة الترقيات العلمية  26



 

 

 

 

 

 

 

كلية الطب جامعة  3022 اجتياز دورة الحاسوب  27

 بغداد

 مشارك

 حضور نكلية طب االسنا 3022 يةحضور لجنة االرشاد الترب 21

 حضور كلية طب االسنان 3026 الدمان حضور ندوة ا 29

 حضور قاعة درب الموسوي 3022  الطب مدينة مؤتمر حضور 30

 محاضر النجف قصر الثقافة 3022 محاضر و حضور مؤتمر النجف الدولي  32

 حضور كلية طب االسنان 3022 3022حضور ندوة ضمان الجودة اذار  33

 كلية طب االسنان 3026 محاضر في دورة تعليم المستمر في فرع تقويم االسنان  32

 فرع تقويم االسنان

 محاضر

حضور محاضرة و الحصول على شهادة دولية في النشر  32

  3026االستالل 
 مشارك جامعة بغداد 3026

 حضور قاعة درب الموسوي 3026 حضور مؤتمر كلية الطب 32

 حضور قاعة درب الموسوي 3026 ات العليا حضور مؤتمر الدراس 36

المشاركة ك باحث ب بوستر و حضور مؤتمر دولي  37

 لنقابة اطباء االسنان 
نقابة اطباء اسنان  3026

 العراق

 مشارك

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 3022 عضو لجنة جرد المخزن العام

 3023 للمرحلة الخامسة عضو لجنة احتساب السعي

 3023 عضو لجنة احتساب السعي للمرحلة الرابعة

 3023 عضو لجنة المشتريات المركزية



 

 

 

 

 

 

 

 3023 عضو لجنة االشراف على النظافة في الكلية

 3022 رئيس لجنة الصيانة و الصرف

 3022 عضو لجنة ملفات طالب المحافظات الساخنة

 3022 رئيس لجنة جرد مخزن االثاث

 و مستمر للسنة الثالثة على التوالي 3022 و شعبة المتابعة االمنية للكليةعض

 3022  رئيس لجنة تحقيقية

 3022 عضو لجنة تحقيقية

 لجنة جامعية    3022 عضو لجنة تحقيقية جامعية

 3022 رئيس لجنة تاهيل غرفة الدافعات

 3026 عضو لجنة تحقيقية

 3026 رئيس لجنة اعتدال االسعار

 3026 و لجنة تحقيقيةعض

 3026 رئيس لجنة جرد مخزن الميكانيك

 3026 عضو لجنة جرد مخزن فرع تقويم االسنان

 3026 عضو لجنة امتحان المعادلة

عضو لجنة الصيانة و الصرف لفرع تقويم 

 االسنان

3026 

  اشرف و مناقشة العديد من مشاريع التخرج

 

أو تطوير خصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال الت 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

0. Dental arch dimensions  

forms and relation to facial 

types 

J Bagh college 

dentistry 

2012:24(sp.issue1):99-

107 



 

 

 

 

 

 

 

2. Effect of different dental 

impression disinfectants on 

the mandibular teeth and 

dental arch measurements 

IOSR-JDMS 

Journal of dental 

and medical 

sciences  

 

volume15,issue 7 

July 2016 

Pp 60-63 

 عالمي

3. The relation among 

different methods for 

assessing the vertical jaw 

relation 

IOSR-JDMS 

Journal of dental 

and medical 

sciences 

volume15,issue 1 

Jan 2016 

Pp33-38 

 عالمي

7. Assessment of palatal 

dimensions in a sample of 

Iraqi adult with different 

facial forms 

Iraqi orthod J 9(1)2013 

5. Facial measurements and 

maxillary anterior teeth 

mesio-distal dimensions, is 

there a relationship? 

Iraqi dental 

journal 

Volume35 issue2 

2013 

6. Gender identification using 

mandibular canines 

J Bagh college 

dentistry 

Vol.26(1),march 2014 



 

 

 

 

 

 

 

7. The role of maxillary 

canine in forensic dentistry 

J Bagh college 

dentistry 

Vol.25(4), 

December 2013 

2    

3    

7    

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     عضو جمعية تقويم االسنان العراقية 

    عضة نقابة اطباء االسنان العراق 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 3026 د كلية طب االسنانعمي كتاب شكر 2

 3023 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 3

 3022 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 2

المساعد االداري لرئيس  كتاب شكر 2

 جامعة بغداد

3022 

 3026 عميد كلية طب االسنان تهنئة ترقية 2

 3026 مجلس الوزراء كتاب شكر 6

 3006 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 7

 3003 رئيس جامعة بغداد شهادة تقديرية 1

 3022 جمعية تقويم االسنان العراقية شهادة تقديرية 9

المجلس العراقي  شهادة تقديرية 20

 لالختصاصات الطبية

3022 



 

 

 

 

 

 

 

 3022 فرع تقويم االسنان شهادة تقديرية 22

 3022 فرع طب اسنان االطفال  شهادة تقديرية 23

 3022 تقويم االسنان فرع شهادة تقديرية 22

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

3   

2   

2   

2   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    العربية          

 االنكليزية             

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


