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 تاريخ الحصول   هة المانحة للشهادةالج

 القسم  الكلية  الجامعة  على الشهادة 

 30/6/2000 طب االسنان طب االسنان بغداد  البكالوريوس 

 21/1/2004 صناعة االسنان طب االسنان بغداد  الماجستير 

 الدكتوراه 
خواجونغ للعلوم  

 والتكنولوجية 
 19/6/2012 صناعة االسنانطب و  تونجي الطبية 

 
 ي: التدرج الوظيف ثالثا

 الى  -من /  الفترة الجهة  الوظيفة  ت 

 أسنان/ معيدطبيب  1
والبحث العلمي/ جامعة   وزارة التعليم العالي

 كلية طب األسنان -بغداد
18/9 /2000- 14 /10/2001 

 مدرس مساعد طبيب اسنان/ 2
والبحث العلمي/ جامعة   وزارة التعليم العالي

 كلية طب األسنان -بغداد
2004-2007 

 طبيب اسنان/مدرس  3
والبحث العلمي/ جامعة   وزارة التعليم العالي

 كلية طب األسنان -بغداد
3/7/2007-1 /12 /2013 
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 طبيب اسنان/ أستاذ مساعد 4
والبحث العلمي/ جامعة   وزارة التعليم العالي

 كلية طب األسنان -بغداد
1/12 /2013- 1/12/2018 

والبحث العلمي/ جامعة   وزارة التعليم العالي طبيب اسنان/ أستاذ   
 كلية طب األسنان -بغداد

 ولحد االن  -2018/ 2/12

 
 المناصب اإلدارية التي شغلها:  رابعا

 الى  -من /  الفترة الجهة  الوظيفة  ت

 مدير الموقع االلكتروني  1
والبحث العلمي/ جامعة   وزارة التعليم العالي

 كلية طب األسنان -بغداد
 ولحد االن  2013

 مدير وحدة االعالم والعالقات العامة  2
والبحث العلمي/ جامعة   وزارة التعليم العالي

 كلية طب األسنان -بغداد
 ولحد االن  2018

 
 ات التي دّرس فيها : الجامع خامسا

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

 لحد االن -2000 بغداد  كلية طب االسنان / صناعة االسنان  1

 2016 ابن حيان الجامعة  كلية طب االسنان / صناعة االسنان  2

 2018-2017 اوروك االهلية  كلية طب االسنان / صناعة االسنان  3

 2019 -2018 واسط  كلية طب االسنان / صناعة االسنان  4

 

   احصائيات و بيانات:  سادسا

 التفصيل  ات و البيانات المعلوم ت

1 
عـــدد المـــواد الدراســـية التـــي قـــام بتدريســـها فـــي الدراســـات 

 األولية و العليا

 العليا  االولية 

4 7 

2 
ــتاذ  ــاأل أو جــائزة األس ــى جــائزة العلم ــرات الحصــول عل عــدد م

 األول

 جائزة األستاذ األول  جائزة العلماأل 

/ / 

 4 عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي أشرف عليها  3

 
4 

 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها 

 دبلوم  دكتوراه  ماجستير 

)تم  5

 تخرجهم(
/ 1 

 
5 

 ناقشها عدد الرسائل و األطاريح التي 
 دبلوم  دكتوراه  ماجستير 

7 3 10 

 
6 

 قيـّـمها علميا عدد الرسائل و األطاريح التي 
 دبلوم  دكتوراه  ماجستير 

4 / / 
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7 
ــل و  ــورة فـــي مجـــالت و مـــ تمرات داخـ عـــدد البحـــوث المنشـ

 خارج العراق

 خارج العراق  داخل العراق 

34 29 

 عدد البحوث التي قّومها علميا داخل و خارج العراق  8
 خارج العراق  داخل العراق 

18 31 

 عدد براألات االختراع  9
تم التقديم على براألة اختراع تحمل الرقم  

449-2020 

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق  10
 خارج العراق  داخل العراق 

5 1 

 و المقيـّـمة  عدد الكتب الم لفة و المترجمة 11
 المقيّمة  المترجمة  الم لفة 

/ / / 

 الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها عدد  12
 خارج العراق  داخل العراق 

7 3 

13 
 أعداد المساهمات  

 في
 خدمة المجتمع 

 / عقود استشارية بحثية 

 ندوات و ورش عمل 
 
 

7 

 / عقود تنفيذ مهمة 
 15 دورات تعليم مستمر 

 5 نشاطات الصفية 

 5 نشاطات اعالمية 

 / آخرى 

14 
عـــدد لجـــان االمتحـــان الشـــامل و االمتحـــان التنافســـي للقبـــول 

 في الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي  االمتحان الشامل 

12 4 

15 
ارج وزارة خـــعـــدد اللجـــان التـــي شـــارك بعضـــويتها داخـــل و 

 التعليم العالي

داخل التعليم 
 العالي 

 خارج التعليم العالي 

34 8 

 التقدير عدد كتب الشكر و  16
 وزير 

رئيس  
 جامعة 

عميد 
 كلية 

 آخرى 

4 11 41 7 

 العقوبات عدد  17
 وزير 

رئيس  
 جامعة 

عميد 
 كلية 

 آخرى 

/ / / / 
 

      المحلية والدولية  أو الجمعيات أو المؤسسات الهيئاتعضوية  : سابعا

 الى  -من العضوية /  فترة الجهة  اسم الهيئة او الجمعية او الم سسة  ت 



 

 

 2020 استمارة السيرة الذاتية / جامعة بغداد

 Page  4 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جامعة بغداد

 جمعية أطباأل األسنان  1
نقابة أطباأل األسنان في  

 العراق 
 الى األن -2000

 (ICOIجمعية زراعة االسنان العالمية ) 2
جمعية زراعة االسنان 

 العالمية 
 الى االن -2012

       النشاطات العلمية اآلخرى : ثامنا

 التفاصيل  عنوان النشاط  ت 

 المركزية   االستالل لجنة رئيس 1
 - 2016االسنان للفترة من كلية طب 

2018 

2 
مجلة كلية طب  في  هيئة التحريرعضو 

 االسنان بغداد 
 7-2018الى  -2013

3 
مجلة كلية طب االسنان   تحرير مدير
 بغداد 

 ولحد االن  8-2018

4 
مجلة طب في  هيئة التحريرعضو 

 االسنان العراقية 
2013- 2018 

5 
مقوم علمي في مجلة نقابة أطباأل 

 األسنان 
 الى األن -2013

6 
  للنشر فيمقوم علمي لعدة بحوث مقدمة 

 مجالت عالمية 
 الى األن -2016

7 
مقوم علمي لعدة بحوث مقدمة من  

الجامعة المستنصرية وكلية الرافدين  
 الجامعة و الجامعة التقنية الوسطى 

 الى األن -2013

 

 ت التدريبية: الدورا تاسعا
 المالحظات  اإلداري األمر  تاريخها  الدورة 

  2/3018د/ 30/10/2004 (60)التأهيل التربوي

  2/3017د/ 30/10/2004 ( 34اللغة العربية )

   16/3/2016 - 15/3/2016 دورة المدقق الداخلي 

   15/11/2018-11 دورة سالمة اللغه العربية 

 

 

 

 : الجهود التدريسية عاشرا

 الجامعة / الكلية / القسم  المرحلة  أسم المادة الدراسية  ت

 الثانية )النظري( مادة صناعة األسنان 1
بغداد / طب األسنان/ التعويضات  

 األصطناعية 

 الدكتوراه  biomechanics  مادة الميكانيكية البايولوجية 2
بغداد / طب األسنان/ التعويضات  

 األصطناعية 

 مادة صناعة األسنان 3
سمنارات/ دبلوم وماجستير +  

 سمنارات دكتوراه 

بغداد / طب األسنان/ التعويضات  

 األصطناعية 
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 )الجزء العملي(مادة صناعة األسنان 4
الرابعة و الخامسة اولية +  

 دبلوم +ماجستير+ دكتوراه 

بغداد / طب األسنان/ التعويضات   

 األصطناعية 

 الرابعة )النظري(  مادة صناعة األسنان 5
كلية ابن حيان الجامعة / طب  

 األسنان/ التعويضات األصطناعية 

 + )العملي(  الثانية )النظري( مادة صناعة األسنان 6
جامعة اوروك / طب األسنان/  

 التعويضات األصطناعية 

 الخامسة )النظري(  مادة صناعة األسنان 7
واسط / طب األسنان/ التعويضات  

 األصطناعية 

 الدكتوراه  Adv. Occlusion  مادة االطباق المتقدم 8
بغداد / طب األسنان/ التعويضات   

 األصطناعية 

 الدكتوراه  Adv, Aestheticمادة تجميل االسنان المتقدم  9
بغداد / طب األسنان/ التعويضات   

 األصطناعية 

 الدكتوراه  Adv, Implantology مادة زراعة االسنان 10
بغداد / طب األسنان/ التعويضات   

 األصطناعية 
 

: النشاطات اآلخرى )عضوية اللجان، الحلقات الدراسية، المؤتمرات، الندوات  حادي عشر

 و الورش، النشاطات اإلجتماعية.... وغيرها( 
 

 الجامعة / الكلية / القسم  التفاصيل عنوان النشاط  ت

 قسم الشؤون العلمية / جامعة بغداد  حضور   OJS 2020نظام إدارة المجالت  

 
أساليب تطوير عمل المجالت العلمية للدخول الى  

 قاعدة بيانات سكوباس
 حضور  2020

 قسم الشؤون العلمية / جامعة بغداد 

 
عملية انتقاء المجالت العلمية وآلية قبولها ضمن 

 مستوعبات كالريفيت 
 حضور  2020

العلوم جامعة ديالى / كلية   

 
عرض حساب سكوبس غير المجاني للتخصصات 

 الهندسية 
 حضور  2020

 الجامعة التقنية الوسطى

 
11st international virtual scientific 

conference 
 حضور  2020

 جامعة القادسية

 مركز ابن سينا/ جامعة بغداد متدرب  2020 انشاء وإدارة صفوف الكول كالسروم 

 Peer Review Training Course 2020  مدرب Publons Academy Mentor 

 
Pregnancy and breast feeding during 

COVID-19 
 متدرب  2020

Harvard Medical School 

 COVID-19: Challenges and Solutions 
حضور ولجنة منضمة   2020

 للوبنار 

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

 
Prognostic factors of primary root 

canal treatment 
 حضور  2020

Guilin woodpecker medical 
instruments 

 
استخدام المنصات  تورشة عمل معوقا

ي التدريس والتدريب 
ونية ف   االلكتر

 حضور  2020
 جامعة ذي قار

 
تحليل البيانات احصائيا باستخدام برنامج  

SPSS  
 حضور  2020

 جامعة البصرة 

 
ي ظل تقنيات تعدد 

الثقافات االجتماعية ف 
 االعالم المعارص وتطور الحضارة العراقية

 محاضر   2020
 جمعية الراسخ التقني العلمية 

 
اضية الدولية )اإليجابية  الدورة التدريبية االفتر

ي الحياة( 
 والتفوق ف 

 حضور  2020
 الجامعة العراقية/ كلية التربية 

 
ونية الوقاية من  العدوى ومكافحتها  دورة الكتر

 لفايروس كورونا المستجد 
 حضور  2020

 جامعة الفرات األوسط التقنية

 Joint international training coarse 2020  جامعة ماليزيا و جامعة الموصل   حضور 

 جامعة الموصل  حضور   Meet  2020دورة تدريبية عىل برنامج  
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 دائرة الرعاية العلمية حضور   2020 ورشة عمل كيفية انشاء مواقع كوكل   

 جامعة القادسية حضور  2020 ورشة عمل خدمات كوكل   

ي المجالت العلمية 
ي ف 
ون   الجامعة الوطنية / التعليم المستمر حضور  2020 طرق التقييم االلكتر

 المملكة المتحدة  حضور   Thoughts Management 2020 ورشة عمل  

ون   بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر   2019 مؤتمر كلية طب االسنان العشر  

 
مؤتمر كلية طب االسنان الثالث عشر للدراسات  

 العليا
 محاضر   2018

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر   2019 ندوة فرع التعويضات االصطناعية الثالثة    

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور  2019 دورة التعليم المستمر   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر   2018 دورة التعليم المستمر   

 trifoil dental implant 2019  بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور  

ي طب االسنان  
بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور2019 اثار وتطبيقات تكنولوجيا النانو ف   

 
effect of surface treatment of 
zirconia ceramic restoration 

 حضور  2018
بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

 
dental implant treatment: safety in 
dealing with dental implant tools 

 حضور  2019
بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

 neutral zone technique 2018  بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور  

ي مكافحة الحرائق  
بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور  2018 المبادىء االولية ف   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور  2019 دورة التعليم المستمر   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور  2019 دورة زراعة االسنان   

 
طرق معاملة سطح الزرعات المصنوعة من 

 التيتانيوم 
 حضور  2019

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

ي  
ون  بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر   2018 االستالل االلكتر  

 
المؤتمر العلمي االول لجامعة ابن سينا للعلوم  

 الطبية والصيدالنية 

2018 

 محاضر

سينا/ كلية طب االسنان جامعة ابن   

 كلية االسراء الجامعة/ قسم طب االسنان  محاضر    2018 مؤتمر كلية االسراء الدولي الثاني 

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر    2018 مؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية طب االسنان   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر    2017 مؤتمر الدراسات العليا الثاني عشر    

 نقابة اطباء اسنان النجف/ النجف االشرف  محاضر    2017 مؤتمر النجف الدولي الرابع  

 جامعة البيان/ كلية طب االسنان  حضور   2018 ملتقى جامعة البيان االول لطب االسنان  

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور   2018 ملتقى طب االسنان االطفال والوقائي الرابع    

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر    2017 ندوة عن الماسح الضوئي الفمي    

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور   2017 ورشة عمل تنظيم سجالت المختبرات التعليمي    

 
ورشة عمل حول كيفية تسجيل المجالت في 

 سكوباس وثومسن رويترز 

2017 

 حضور

للعلوم الصرفة)ابن الهيثم(/  كلية التربية 
 جامعة بغداد 

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر    2017 ورشة عمل حول زراعة االسنان   

 كلية الطب/ جامعة بغداد حضور   2017 ورشة عمل حول كيفية اداء امتحانات ال اوسكي  

 
ورشة عمل حول عالقة البيئة بالفنون والحرف  

 اليدوية 
 حضور  2018

 دائرة المتنزهات والتشجير/ امانة بغداد

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور   2018 ورشة عمل برنامج تنظيم مصادر البحوث   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية محاضر    2018 دورة تدريبية حول برنامج االستالل    

 
دورة التعليم المستمر في فرع التعويضات 

 االصطناعية 
 محاضر    2018

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

 
دورة التعليم المستمر في فرع التعويضات 

 االصطناعية 
 2017حضور   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

 
حلقة مقاشية حول مبدأ االبتمنت الداينميكي في  

 زراعة االسنان 
   محاضر  2018

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية حضور   2018 حلقة نقاشية اعتبارات الجمال في زراعة االسنان     
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ندوة علمية حول استخدامات المواد النانوية في 

 مجاالت طب االسنان 
 حضور   2018

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية 2018 لجنة االمتحان العملي للمرحلة الرابعة   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية 2018 لحنة االمتحان التنافسي للدراسات العليا    

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية 2018 لحنة االستالل المركزية   

 
اللجنة التحضيرية لملتقى خريجي كلية طب  

 االسنان
2018 

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية 2018-2017 المعادلة لجنة امتحان    

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية 2018 لجنة احتساب السعي المرحلة الخامسة   

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية 2018 لجنة الموقع االلكتروني    

 
لجنة مؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية طب 

 االسنان 
2018 

بغداد  جامعة/ االسنان طب كلية  

 
المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم طب األسنان  

 في كلية اإلسراء الجامعة
2017 

 حضور
طب األسنان في كلية اإلسراء قسم 

 الجامعة 
 

المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم طب األسنان  

 كلية اإلسراء الجامعةفي 

2017 

 ملصق علمي 

طب األسنان في كلية اإلسراء قسم 

 الجامعة 
 محاضرة عن االعتمادية.خطوات باتجاه الجوده.  

2017 

 حضور
 كلية طب االسنان / بغداد 

 محاضرة عن طرق اعتمادية المختبرات  
2017 

 حضور
 كلية طب االسنان / بغداد 

 ندوة االرشاد التربوي والتوجيه النفسي   
2017 

 حضور
 كلية طب االسنان / بغداد 

  ندوة علمية حول التنميه البشرية 
2017 

 حضور
 كلية طب االسنان / بغداد 

 حلقة نقاشية في فرع التعويضات االصطناعية  
2017 

 حضور
 كلية طب االسنان / بغداد 

 العربيةدوة علمية حول سالمة اللغة  
2017 

 حضور
 كلية طب االسنان / بغداد 

 حلقة نقاشية في فرع التعويضات االصطناعية  
2017 

 محاضر
 كلية طب االسنان / بغداد 

 مناقشة مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الخامسة 
2017 

 مناقش
 كلية طب االسنان / بغداد 

 

المؤتمر العلمي السنوي المشترك لكلية طب 

جامعة بغداد ونقابة أطباء األسنان في  األسنان 

  العراق.

2017 

 محاضر
 نقابة اطباء االسنان في العراق 

 

المؤتمر العلمي السنوي المشترك لكلية طب 

األسنان جامعة بغداد ونقابة أطباء األسنان في  

  العراق.

2017 

 ملصق علمي 
 نقابة اطباء االسنان في العراق 

 

المشترك لكلية طب المؤتمر العلمي السنوي 

األسنان جامعة بغداد ونقابة أطباء األسنان في  

  العراق.

2017 

 عضو لجنة علمية
 نقابة اطباء االسنان في العراق 

 

المؤتمر العلمي السنوي المشترك لكلية طب 

األسنان جامعة بغداد ونقابة أطباء األسنان في  

  العراق.

2017 

 حضور
العراق نقابة اطباء االسنان في   

 كلية طب االسنان / بغداد  حضور   2017 دورة تعليم مستمر/فرع التعويضات االصطناعية  

 
رئيس لجنة االستالل المركزية في كلية طب  

 االسنان/ بغداد
2016- 2018  كلية طب االسنان / بغداد  

الرافدين الجامعةبغداد/ كلية  عضو لجنة علمية  2016 مؤتمر الرافدين الدولي لطب االسنان   

 
الملتقى الثاني لفرع تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية 

2016 

 ملصق علمي 
 بغداد/كلية طب االسنان
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الملتقى الثاني لفرع تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية 

2016 

 لجنة تحضيرية 
 بغداد/كلية طب االسنان

 
والوجه الملتقى الثاني لفرع تعويضات الفم 

 والفكين االصطناعية 

2016 

 محاضر
 بغداد/كلية طب االسنان

 بغداد/ مستشفى مدينة الطب حضور   2015 مؤتمر مدينة الطب  

 نقابة اطباء االسنان في العراق  حضور   2015 ندوة عن تطبيقات الليزر  

 الصين/ شانغهاي  حضور   2015 مؤتمر دنتيم العالمي لزراعة االسنان  

 بغداد/كلية طب االسنان محاضر    2015 تعريفية عن برنامج االستالل دورة  

 بغداد/كلية طب االسنان حضور   2015 دورة تعليم مستمر 

 
ندوة عن التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة  

 االسنان
 بغداد/كلية طب االسنان حضور   2016

 بغداد/كلية طب االسنان حضور   2015 ندوة عن تقييم االداء االلكتروني  

 النجف/ نقابة اطباء االسنان في العراق  حضور   2016 مؤتمر النجف الثاني لطب االسنان 

 النجف/ نقابة اطباء االسنان في العراق  حضور   2016 الملتقى الدولي االول لطب االسنان  

اطباء االسنان في العراق النجف/ نقابة  ملصق علمي    2016 مؤتمر النجف الثاني لطب االسنان   

 النجف/ نقابة اطباء االسنان في العراق  ملصق علمي    2016 الملتقى الدولي االول لطب االسنان  

 النجف/ نقابة اطباء االسنان في العراق  حضور   2015 مؤتمر النجف الثاني لطب االسنان 

اطباء االسنان في العراق النجف/ نقابة  حضور   2015 الملتقى الدولي االول لطب االسنان    

 النجف/ نقابة اطباء االسنان في العراق  ملصق علمي    2015 مؤتمر النجف الثاني لطب االسنان 

 النجف/ نقابة اطباء االسنان في العراق  ملصق علمي    2015 الملتقى الدولي االول لطب االسنان  

 
ورشة عمل عن التقنيات الحديثة المستخدمة في 

 االسنان زراعة 
 كلية طب االسنان/ بغداد حضور   2016

 
المؤتمر العلمي الثاني الدولي للجامعة التقنية  

 الوسطى
 بغداد/ الجامعة التقنية الوسطى  حضور   2016

 
دورة عن االيون االينر واالن مان االينر  

 واللومنير
 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2015

 
العلمي االول للدراسات العليا في كلية المؤتمر 

 التمريض
 كلية التمريض / بغداد حضور   2016

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2015 محاضرة علمية  

 
دورة تعليم مستمر/فرع تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية 
 كلية طب االسنان/ بغداد حضور   2016

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2016 الليزرمحاضرة علمية عن  

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2016 محاضرة علمية عن التيجان والجسور  

 
الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان االطفال و 

 الوقائي
 كلية طب االسنان/ بغداد حضور   2015

 كلية طب االسنان/ بغداد محاضر    2016 النهاية ورشة عمل خاصة بطبعة السرج حر  

 كلية طب االسنان/ بغداد محاضر    2015 ورشة عمل خاصة بطبعة السرج حر النهاية  

 كلية طب االسنان/ بغداد محاضر    2014 ورشة عمل خاصة بطبعة السرج حر النهاية  

االسنان/ بغدادكلية طب  ملصق علمي    2016 مؤتمر الدراسات العليا الحادي عشر    

 كلية طب االسنان/ بغداد حضور   2016 مؤتمر الدراسات العليا الحادي عشر  

 كلية طب االسنان/ بغداد اللجنة االعالمية  2016 مؤتمر الدراسات العليا الحادي عشر  

 كلية طب االسنان/ بغداد حضور   2016 ندوة االرشاد التربوي و التوجيه النفسي  

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2016 علمية عن طب االسنان التجميلي محاضرة  

 كلية الطب / بغداد حضور   2016 مؤتمر كلية الطب الخامس عشر  

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2016 محاضرة علمية عن جراحة الفم الرقمية  

 جامعة بغداد/ مركز التعليم المستمر  حضور   2016 الوهميةمحاضرة فديوية عن المجالت   

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2016 مؤتمر الدكتور رافع الجبوري العالمي االول 

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  ملصق علمي    2016 مؤتمر الدكتور رافع الجبوري العالمي االول 
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  : اإلشراف على الدراسات العلياثاني عشر
 

 الدرجة العلمية و تاريخها  عنوان الرسالة / األطروحة  أسم الطالب  ت

 منار اياد السامرائي  1

Effect of The Addition of Polyamide Micro Particles on 

Some Mechanical Properties of Room Temperature 

Vulcanized Maxillofacial Silicone Elastomer Before 

and After Artificial Aging 

ماجستير 2017  

 احمد نظير جبر 2

The Effect of Polyester Fibers Addition on Some 

Mechanical Properties of Room Temperature 

Vulcanized Maxillofacial Silicon Elastomers 

ماجستير 2018  

 مهند سليم خصاف  3

Comparison of some properties of heat cured soft 

denture liner after the addition of polyamide nylon-6 

micro particles 

ماجستير 2018  

 علي موحد عبدالصاحب  4

The effectiveness of aluminum potassium sulfate 

micro-particles addition into soft denture lining 

material on candida albicans adherence and some 

other properties 

ماجستير 2018  

صباح احمد  مصطفى 5  

Effects of the Addition of Oxygen Plasma Treated 

Polyamide fibers on Some Properties of Room 

Temperature Vulcanized Maxillofacial Silicon 

Elastomers . 

ماجستير 2019  

 حيدر محمد كاظم  6

The Effectiveness of Chitosan Nano-Particles Addition  

into Soft Denture Lining Material  on Candida 

Albicans Adherence and Some Other Properties 

قيد االشراف ماجستير 2019   

 غسق هشام جاني 

Fabrication and characterization of 

PAEK/HA/strontium composite structure as implant 

screw material   

 (An in vitro study) 

قيد االشراف  دكتوراه 2019  

 
االول لفرع تعويضات الفم والوجه الملتقى 

 والفكين االصطناعية 
 بغداد/كلية طب االسنان ملصق علمي    2015

 
الملتقى االول لفرع تعويضات الفم والوجه 

 والفكين االصطناعية 
 بغداد/كلية طب االسنان لجنة تحضيرية   2015

 
الملتقى االول لفرع تعويضات الفم والوجه 

 االصطناعية والفكين 
 بغداد/كلية طب االسنان محاضر    2015

 
دورة استالل و التدقيق اللغوي للبحوث ورسائل  

 Turnitinالماجستير والدكتوراه على برنامج ال 
 جامعة بغداد/ هندسة الخوارزمي حضور   2014

 
المؤتمر العلمي الثاني الدولي للجامعة التقنية  

 الوسطى
الجامعة التقنية الوسطى بغداد/  حضور   2015  

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2015 مؤتمر بغداد الدولي الثاني لتجميل االسنان 

 بغداد/ مستشفى مدينة الطب حضور   2014 مؤتمر مدينة الطب  

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2015 مؤتمر حشوات الجذور 

 نقابة اطباء االسنان في العراق/ بغداد  حضور   2015 االسنانملتقى صناعة  

 بغداد/كلية طب االسنان حضور   2015 ندوة عن البرنامج الحكومي  

 بغداد/كلية طب االسنان حضور   2013 ندوة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  

 
دورة التعليم المستمر في فرع تعويضات الفم  

 االصطناعية والوجه والفكين 

2013 

 حضور
 بغداد/كلية طب االسنان
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 أسامة عبدالرسول   

Fabrication and characterization of PEKK/ nanoTiO2 

composite as implant material coated with nano 

selenium 

قيد االشراف  دكتوراه 2019  

 

   البحوث العلمية المنشورة في مجالت رصينة: ثالث عشر

 تصنيف المجلة المجلة المنشور فيها  عنوان البحث  ت

1 

A Three‐Dimensional Finite Element Analysis for 

Overdenture Attachments Supported by Teeth and/or 

Mini Dental Implants 

Journal of 

Prosthodontics 

2012 

Scopus Q1 

2 

Investigations into stress distributions and marginal bone 

loss for tooth and implant supported overdenture: 213 

Posters-Implant Therapy Outcomes, Prosthetic Aspects 

Clinical Oral Implants 

Research 

2012 

Scopus Q1 

3 

An in vitro investigation into retention strength and 

fatigue resistance of various designs of tooth/implant 

supported overdentures 

Journal of Huazhong 

University of Science 

and Technology 

[Medical Sciences 

2012 

Scopus Q3 

4 

Evaluation of Some Mechanical Properties of a 

Maxillofacial Silicon Elastomer Reinforced with 

Polyester Powder 

International Journal of 

Dentistry 

2020 

Scopus Q3 

5 
Do Flexible Removable Partial Dentures Neglect 

Conventional Acrylic Rigid Dentures ? 

International Medical 

Journal 

2019 

Scopus Q3 

6 

Effects of the Addition of Untreated and Oxygen Plasma 

Treated Polyamide fibers on Tear strength and Surface 

roughness of Room Temperature Vulcanized 

Maxillofacial Silicon  …  

Research Journal of 

Pharmacy and 

Technology 

2019 

Scopus Q3 

7 
Corrosion behavior of implant coated with different 

biocompatible material 

Research Journal of 

Pharmacy and 

Technology 

2020 

Scopus Q3 

8 

The Effect of Polyester Micro-Particles Powder Addition 

on Some Mechanical Properties of Light Cured Denture 

Base Material. 

Journal of International 

Dental & Medical 

Research 

2018 

Scopus Q3 

9 
Biomechanical Evaluation of Nano-Zirconia Coatings on 

Ti-6Al-7Nb Implant Screws in Rabbit Tibias 

Current medical 

science 

2018 

Scopus Q3 

10 

New Mini Dental Implant Attachments versus O-ring 

Attachment after Cyclic Aging: Analysis of Retention 
Strength and Gap Space 

J Huazhong Univ Sci 

Technol［Med Sci］ 

2017 

Scopus Q3 

11 

The Effect of Polyester Fibers Addition on Some 

Mechanical Properties of Room Temperature Vulcanized 

Maxillofacial Silicon Elastomers 

journal of pure and 

applied microbiology 

2018 

Scopus Q3 

12 
Comparing the Impact Strength and Transverse Flexure 

Strength of Three Different Dentures Base Materials 

biomedical and 

pharmacology journal 

2018 

Scopus Q4 

13 
The effect of polyamide microparticles addition on some 

mechanical prop-erties of light-cured acrylic resin 

International Journal of 

Research in 
Scopus Q4 
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Pharmaceutical 

Sciences 

2019 

14 

The Effectiveness of Aluminum Potassium Sulfate Micro-

Particles Addition into Soft Denture Lining Material on 

Candida Albicans Adherence 

Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development 

2019 

Scopus Q4 

15 

Apical Extrusion of Debris and Irrigants After using 

Different Irrigation Needles and Systems With Different 

Depth of Penetration (A Comparative Study) 

biomedical and 

pharmacology journal 

2018 

Scopus Q4 

16 

Comparison of Some Mechanical and Physical Properties 

of Three Types of Impression Materials with Different 

Dental Implant Angulations 

Biomedical and 

Pharmacology Journal 

2018 

Scopus Q4 

17 

Effect of the Addition of Polyamide (Nylon 6) Micro-

Particles on Some Mechanical Properties of RTV 

Maxillofacial Silicone Elastomer Before and After 

Artificial Aging 

Biomedical and 

Pharmacology Journal 

2017 

Scopus Q4 

18 

Comparative Study of the Effect of Incorporating SiO2 

Nano-Particles on Properties of Poly Methyl Methacrylate 

Denture Bases 

Biomedical and 

Pharmacology Journal 

2017 

Scopus Q4 

19 
Intra-canal Pressure Produced by Three Irrigation System: 

A Comparative Study 

Journal of Research in 

Medical and Dental 

Science 

2018 

Clarivate 

20 

Comparison of some mechanical and physical properties 

of heat cured soft denture liner after the addition of 

polyamide nylon-6 micro particle 

international journal of 

biosciences 

2018 

Clarivate 

21 

Biomechanical Effect of Nitrogen Plasma Treatment of 

Polyetheretherketone Dental Implant in Comparison to 

Commercially Pure Titanium 

Journal of Research in 

Medical and Dental 

Science 

2018 

Clarivate 

22 

Effects of the Addition of Oxygen Plasma Treated 

Polyamide fibers on Some Properties of Room 

Temperature Vulcanized Maxillofacial Silicon 

Elastomers. 

Research journal of 

pharmaceutical 

biological and chemical 

sciences 

2018 

Clarivate 

23 

Effect of Polyester Fiber Incorporation into RTV 

Maxillofacial Silicone Elastomer on Tear Strength, 

Tensile Strength, Surface Roughness and Shore ‘A’ 

Hardness: A Pilot Study 

International journal of 

medical research and 

health sciences  

2018 

Clarivate 

24 

Effects of Zirconium Silicate Nanofillers on Some 

Properties of Room- Vulcanized Maxillofacial Silicone 

Elastomers 

Research Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical Sciences 

2018 

Clarivate 

25 

Reinforcement of Heat Cured Denture Base Material with 

Combination of Silanized Polyamide and Polyester Fibers 

and its Effect on Some Mechanical Properties 

International journal of 

medical research and 

health sciences  

2018 

Clarivate 

26 

Nano-Scale Topographic Modification of Commercial 

Pure Titanium Dental Implant to Improve 

Osseointegration 

international journal of 

science and research 

2017 

Clarivate 
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األكاديمية العراقيةبحث منشور في مجال محلية رصينة داخلة ضمن المجالت  23اكثر من  27   

 
 


