
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 
 البستاني صادق علي اسماعيل ابراهيم :ـمـــــــــاالســ

 تقويم االسناندكتوراه في :      صــالتـخـص

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا:      ه ــــــالوظيف

 استاذ : الدرجة العلمية 

  كلية طب االسنان/جامعة بغداد:      عنوان العمل

 ali.ismail@codental.uobaghdad.edu.iq :كتروني لبريد إاللا

 :المؤهالت العلمية 

 

 لتاريخا ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 8991 طب االسنان بغداد بكالوريوس

 2002 طب االسنان بغداد ماجستير

 King’s College London King’s College London 2018 الدكتوراه

 

 :التدريس الجامعي  

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

 لحد االن -8991 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2 Dental Institute King’s College London 2018-2016 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها: الدوليةالعلمية والندوات  المؤتمرات 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 Syrian Dental 

Association Conference 

 مشارك سوريا-دمشق 2005

2 French Dental 

Association Conference 

 مشارك افرنس-باريس 2005

3 Cultural Exchange 

Delegation 

 تدربم افرنس-نانتس 2005

4 Arab Orthodontic 

Society Conference 

 محاضر تونس 2009

5 WFO Orthodontic 

Conference 

 مشارك المملكة المتحدة-لندن 2015

6 Sleep Apnea Training 

Course 

 تدربم المملكة المتحدة-لندن 2018

7 Cosmetic Dentistry 

Training Course 

 تدربم المملكة المتحدة-لندن 2018

8 Intellectual Property 

and Patents Conference 

 محاضر بغداد 2019

 

  :االخرى  واالدارية األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

 مؤتمرات علمية لجان ومؤتمرات علمية

 اءطبأ هيئة تحرير مجلة نقابة عضو رئيس وحدة المتابعة والتنسيق

 / بغداداالسنان

لألكاديمية العربية  عضو الهيئة التأسيسية مقرر فرع تقويم االسنان

 لألضطرابات واالالم الفموية والوجهية

  رئيس هيئة تحرير مجلة كلية طب االسنان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أو تطوير التعليمالمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 2020-2002 يامحليا وعالم بحث علمي في مجال تقويم االسنان 86 1

2 

Orthodontic Bracket Etchant 

Composition 

 براءة اختراع عالمية

منظمة االختراعات 

 العالمية في سويسرا

WIPO 

2018 

 

 :الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  

 Iraqi Dental Association 

 Iraqi Orthodontic Society  

 Arab Orthodontic Society 

 World Federation of Orthodontists  

 

   

 و شهادات التقدير: الجوائز كتب الشكر ،  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2020-2003 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتب شكر وتقدير 3   1

 2020-2003 بغدادجامعة -عمادة كلية طب االسنان كتب شكر وتقدير 81  2

 2020-8999 جامعة بغداد ئيسر كتب شكر وتقدير 5  3

 Iraqi Cultural Attache-London وتقدير كتاب شكر 4

 الملحقية الثقافية في لندن

2018 



 

 

 

 

 

 

 

5 Outstanding Thesis Prize 

 جائزة افضل اطروحة دكتوراه

 

 

King’s College London 2019 

 2089 الوسطى ة التقنيةالجامع جائزة الوسام الذهبي 6

درع التميز لنشر براءة اختراع  7

 عالمية

 2089 جامعة بغداد-كلية طب االسنانعمادة 

 

 ات:ــاللغ

 انكليزي             

 ربيع  

 فرنسي            

   


