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في   27022حسب االمر الجامعي  15/11/2006من تاريخ  مدرس مساعدااللقاب العلمية : 

 3/12/2006في  3520و االمر االداري   15/11/2006

 117و االمر االداري  3/6/2010في  17908حسب االمر الجامعي  16/11/2009من تاريخ  مدرس 

 11/7/2010في 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 1999\7\10 كلية طب االسنان جامعة بغداد

 2006\10\8 كلية طب االسنان جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 
   

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 امعي .ثالثاً : التدريس الج 

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

 لحد االن 1999من  جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 معيد 1
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –كلية طب االسنان 

 االسنان

ى ال 1999\10\1 من

10\10\2004  

 طالب ماجستير 2
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –كلية طب االسنان 

 السنانا

الى  2004\10\10من 

8\10\2006 

 مدرس مساعد 3
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –كلية طب االسنان 

 االسنان

الى  2006\11\15من 

16\11\2009 

 مدرس 4
فرع تقويم  –جامعة بغداد  –كلية طب االسنان 

 االسنان
 لحد االن 2009\11\16من 



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 
فرع تقويم 

 االسنان

السنان يادة وسمنارات تقويم اع-مادة تقويم االسنان

 للمرحلة الخامسة
 حد االنل -2006

فرع تقويم  2

 االسنان

 حد االنل -2006 ختبر المرحلة الرابعةم -مادة تقويم االسنان

3 
فرع تقويم 

 االسنان

 حد االنل -2006 االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الخامسة

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال طروحة  أو األ اسم ت

1    

 التي شارك فيها. و ورش العمل العلميةوالندوات المؤتمرات سادساً:   

 نوع المشاركة مكان أنعقادها التاريخ العنوان ت

 محاضر امعة بغدادج –كلية طب االسنان  2/3/2015 دورة التعليم المستمر 1

 حضور امعة بغدادج –سنان كلية طب اال 12/3/2015-8 ورشة عمل 2

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  7/4/2015 دورة التعليم المستمر 3

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  5/5/2015 ورشة عمل 4

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 3/4/2015 بغداد لطب االسنان التجميلي مؤتمر 5

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  21/4/2015 دورة التعليم المستمر 6

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  24/5/2015 دورة التعليم المستمر 7

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  2/11/2015 دورة التعليم المستمر 8

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 4/12/2015 دورة التعليم المستمر 9

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 19/12/2015-18 النجف لطب االسنان مؤتمر 10

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  31/12/2015 دورة التعليم المستمر 11



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية   

 خارج الكلية داخل الكلية

عليم القاء المحاضرات في دورات الت عضو لجنة متابعة البحوث

 المستمر
بة جراحة عمنسب للعمل كاختصاصي تقويم االسنان في ش عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الدراسات العليا

الوجه و الفكين في مستشفى الجراحات التخصصية في 

 مدينة الطب

 المشاركة في فعاليات يوم الجامعة لجنة التعليم المستمرعضو 

 . عليمالت أو تطويرخصص لخدمة البيئة والمجتمع المشروعات البحثية فى مجال التثامنا:  

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Evaluation of Shear Bond Strength of 

Bonded Molar Tubes (invitro study) 

Iraqi Orthod J 3(1) 

 
2007 

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 11/2/2016 دورة التعليم المستمر 12

 حضور سنان العراقيةنقابة اطباء اال 20/2/2016-19 مؤتمر حشوات الجذور 13

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان  22/2/2016 ندوة 14

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 18/3/2016 دورة التعليم المستمر 15

 حضور كلية دجلة لطب االسنان 19/3/2016 ورشة عمل 16

 حضور جامعة بغداد –كلية طب االسنان  22/3/2016 ندوة 17

 حضور الجامعة التقنية الوسطى 24/3/2016-23 التخصصات الطبية و الصحية مؤتمر 18

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  28/3/2016 ندوة 19

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان  5/4/2016 دورة التعليم المستمر 20

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 3/6/2016 دورة التعليم المستمر 21

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 10/9/2016-9 مؤتمر رافع الجبوري 22

 حضور نقابة اطباء االسنان العراقية 28/10/2016 دورة التعليم المستمر 23

 حضور جامعة بغداد -الطب كلية 30/11/2016-29 مؤتمر كلية الطب 24

 حضور امعة بغدادج –كلية طب االسنان   دورة مدقق داخلي 25

 امعة بغدادج –كلية طب االسنان  8/12/2016-7 مؤتمر الدراسات العليا 26
عضو اللجنة 

 العلمية

 حضور مركز الغدير 6,7,13/1/2017 ورشة عمل 27

     



 

 

 

 

 

 

 

2 Mesiodistal Crown Dimension of 

Permanent Teeth in Iraqi Cleft Lip 

and Palate Patients 

Iraqi Orthod J; 4(1): 

41-43. 

 

2008 

3 Measurement of mesiodistal axial 

angulation of the teeth 

in class I malocclusion in adults 

J Bagh College Dentistry Vol. 

21(4):92-96. 

2009 

4 
Measurement of Mesiodistal Axial 

Angulation of the Teeth in Class III 

Malocclusion in Adults (Comparative Study). 

 

Iraqi Orthod J; 7(1): 12-18. 2011 

5 A new calibration procedure for expectation 

of arch length, 

J Bagh College Dentistry Vol. 

24(special issue 1), 120-126. 

 
2012 

6 Biological evaluation of alveolar bone 

remodeling in methylprednisolone treated –

rats during orthodontic tooth movement. 

J Bagh College Dentistry; 24(Sp. 

Issue 2: 133-142. 

2012 

7 Soft tissue facial profile analysis of adult 

Iraqis with 

different classes of malocclusion . 

J Bagh College Dentistry Vol. 

25(4), December 151-159 

 
2013 

8 Ions release from fixed orthodontic appliance 

in two different mouthwashes 

 

J Bagh College Dentistry 

Vol. 26(4), December 152-155. 
2014 

9 
Assessing the Relation among Various 

Methods of Measuring the Anteroposterior 

Jaws Relation 

 

IOSR Journal of Dental and 

Medical Sciences (IOSR-JDMS) 

Volume 15, Issue 5 Ver. VI (May.), 

PP 85-89 

 

2016 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو في نقابة اطباء االسنان العراقية (IDA)    

  عضو في جمعية تقويم االسنان( العراقيةIOS) 

 ( عضو في جمعية تقويم االسنان العربيةAOS) 

 ( عضو في جمعية تقويم االسنان العالميةWFO) 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز , كتب الشكرعاشراً:  

 ت
كتاب الشكر أو 

الجائزة أو شهادة 

 التقدير
 التاريخ الرقم الجهة المانحة



 

 

 

 

 

 

 

ة جامع –عميد كلية طب االسنان  شكر و تقدير 1

 بغداد
5481 28\7\2015 

جامعة  –عميد كلية طب االسنان  شكر و تقدير 2

 بغداد
5376 30\6\2016 

 2016\8\18 10262 مدير مكتب السيد رئيس الوزراء شكر و تقدير 3

جامعة  –عميد كلية طب االسنان  شكر و تقدير 4

 بغداد
7487 27\10\2016 

ة جامع –عميد كلية طب االسنان  شكر و تقدير 5

 بغداد
8610 12\12\2016 

     

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             العربية 

 االنكليزية    

 .اللجان التي عمل بهاعشر : ثالث 

 التاريخ الرقم جهة تشكيل اللجنة اللجنة ت

 12/1/2015 245 وزارة التعليم العالي عضو لجنة الكشف على كلية الحسين الجامعة 1

 3/2/2015 1085 امعة بغدادج –كلية طب االسنان  عضو لجنة تدقيق االجازات الدراسية 2

 13/4/2015 2744 امعة بغدادج –كلية طب االسنان  عضو لجنة تطوير مهارات طلبة الدراسات العليا 3

 16/4/2015 2798 امعة بغدادج –كلية طب االسنان  فعاليات يوم الجامعة عضو لجنة 4



 

 

 

 

 

 

 

 26/4/2016 3138 امعة بغدادج –كلية طب االسنان  عضو لجنة متابعة التقديم للدراسات العليا 5

 7/6/2016 4850 امعة بغدادج –كلية طب االسنان  عضو لجنة تحقيقية للدرجات المفقودة 6

 17/11/2016 7955 امعة بغدادج –كلية طب االسنان  لمؤتمر الدراسات العليا عضو اللجنة العلمية 7

 18/12/2016 4111 جامعة بغداد عضو لجنة تحقيقية 8

 

  


