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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة العلميةالدرجة 

 بكالوريوس

 

 1999 طب االسنان بغداد

 2006 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 االن-2007 بغداد كلية طب االسنان 1

2    

 

 بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 االن-2007 تقويم االسنان السريري والمختبري تقويم االسنان 1

 االن-2007 السمنارات \تقويم االسنان  تقويم االسنان 2

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2001-1999 وزارة الصحة طبيب اسنان  1

وزارة التعليم العالي والبحث  معيد 2

 العلمي

2001-2003 

 2006-2004 جامعة بغداد طالب ماجستير 3

 الى االن 2007 جامعة بغداد مدرس 4



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

7    

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

في فرع  دورة التعليم المستمر 1

 التقويم
17-12-2008 College of Dentistry  حضور 

في فرع  دورة التعليم المستمر 2

 التقويم
4-1-2009 College of Dentistry  حضور 

 حضور  College of Dentistry 2010-4-20 دورة التعليم المستمر 3

في فرع  دورة التعليم المستمر 4

 التقويم
4-11-2012 College of Dentistry  حضور 

 Department of oral 2012-10-22 مؤتمر اطباء االسنان الدوريين 5

and dental health 
 حضور

 حضور  College of medicine 2012-11-28 مؤتمر طبي 6

 حضور Medical city 2013-3-17 مؤتمر الصحة العامة 7

 حضور  College of Dentistry 2013-2-20 ندوة الضمان و الجودة 8

 حضور  College of Dentistry 2013-3-6 ندوة الضمان و الجودة 9

 حضور Medical city 2013-3-11 احتفالية يوم طب االسنان العربي 10

المؤتمر العلمي الثاني لكليات  11

 االسنان
10-4-2013 College of Dentistry  حضور 

 حضور  College of Dentistry 2013-4-30 ندوة تقويم االسنان العاشرة 12

في فرع  دورة التعليم المستمر 13

 االطفال
6-5-2013 College of Dentistry  حضور 

في فرع  دورة التعليم المستمر 14

 التقويم
27-11-2013 College of Dentistry  حضور 

 حضور  College of Dentistry 2013-12-1 ندوة عن العنف ضد المراة 15

 حضور Medical city 2013-12-11 مؤتمر علمي 16

 حضور  College of Dentistry 2013-12-18 ندوة الضمان و الجودة 17



 

 

 

 

 

 

 

18 
في فرع  التعليم المستمردورة 

 االطفال
26-11-2013 College of Dentistry  

 حضور

في فرع  دورة التعليم المستمر 19

 المعالجة
26-3-2014 College of Dentistry  

 حضور

 حضور Iraqi Council 2014-3-30 المؤتمر العلمي السادس 20

في فرع  دورة التعليم المستمر 21

 التقويم
9-4-2014 College of Dentistry  

 حضور

 حضور Medical city 2014-12-17 مؤتمر في مدينة الطب 22

 .Endocrine and D.M 2014-12-24 المؤتمر العلمي الخامس 23

center 
 حضور

 Middle technical 2015-3-24 المؤتمر العلمي الثاني 24

university 
 حضور

25 
في فرع  دورة التعليم المستمر

 المعالجة
20-2-2013 College of Dentistry  

 حضور

في فرع  دورة التعليم المستمر 26

 التقويم
23-10-2019 

College of Dentistry  حضور 

في فرع  دورة التعليم المستمر 27

 2019-12-13 التقويم

College of Dentistry  حضور 

 مؤتمر في مدينة الطب 28
11-12th \12\2019 

 Medical city          حضور 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

1   
Anteroposterior dysplasia indicator and overbite 
depth indicator (ODI) in a sample of Iraqi adults with 
different skeletal classes 

ة تقويم االسنان مجل
 العراقية

2011 

2 Anteroposterior dysplasia indicator and overbite 
depth indicator (ODI) in a sample of Iraqi adults with 
different skeletal classes 

 2011 مجلة كلية طب االسنان

3 The Relation between facial prognathisim and 

cervical posture in skeletal I Iraqi sample. 

مجلة تقويم االسنان 

 العراقية

2013 

4 A Correlation between a new angle(S-Gn-Go) with 

the facial hight. 

تقويم االسنان  مجلة
 العراقية

2010 

5 Assessment  of dental arch symmetry of Iraqi class I 

subjects. 

IJSR 2017 

6 Quantifying the soft tissue profile by two different 

methods in Iraqi. 

International Journal of 
medical and health 
Research 

2019 

7 The relation between some genetic traits(PTC 

tasting, Tongue rolling, Ear lobe attachments) and 

dental occlusion in Iraqi adults.  

Indian Journal of public 
health and development. 

2019 

    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو جمعية اطباء العيون العراقية

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2017 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 1

 2019 رئيس جامعة بغداد كتاب تثمين جهود 2

 2019 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 3



 

 

 

 

 

 

 

 2020 التعليم العالي والبحث العلميوزير  كتاب شكر وتقدير 4

 2020 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 5

6    

7    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربي             

   انكليزي           

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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