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 اوال 

: المؤهالت العلمية  

  9181 –ة طب االسنان كلي –جامعة بغداد  –بكالوريوس 

 

9181 –كلية طب االسنان  –جامعة بغداد  –الماجستير   

 

 ثانيا 

 

9181الى  9181 –فرع الجراحة  –معيدة في كلية طب االسنان   

 

  1444الى  9181 –عضو هيئة تدريسية فرع الجراحة 

 

  1449الى  1444 –عضو هيئة تدريسية ) مدرس( 

 

5144 –(  عضو هيئة تدريسية ) استاذ مساعد  

 

1493-1494رئيس فرع الجراحة         

  

  1493–1495عضو هيئة تدريسية ) استاذ مساعد ( 

 

1498-1495رئيس فرع الجراحة    

 

1491عضو هيئة تدريسية     

 

1491رئيس فرع الجراحة   

 

 



 ثالثا 

 

 التدريس الجامعي :: 

 

  1419الى  9181 –جامعة بغداد  –في كلية طب االسنان 

 

 

 رابعا 

 

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها :: 

 

  1443الى  9181من  –جراحة الفم للصف الثالث  –الجراحة 

  9314الى  1443-جراحة الفم للصف الرابع  –الجراحة 

1414الى  1449من  –جراحة الفم للصف الخامس  -الجراحة  

) الماجستير   جراحة الفم  الوجه و الفكين لطلبة الدراسات العليا –الجراحة 

1914-1491ومن    1441الى  1448من  –الدبلوم (   

 

 خامسا 

 

 االطاريح و الرسائل التي اشرفت عليها ::

 

 –اصابات االجسام المقذوفة للمنطقة السفلى من الوجه التاثير المضاعف 

  1449 –قسم الجراحة 

 

ذور التقييم السريري و الشعاعي لنسب النجاح في عمليات ما حول قسمة ج

1449 –قسم الجراحة  –االسنان باستخدام المجهر   

 



التاثير الموضعي للترامادول على وقف و بداية و الظهور و االستمرار 

  1448 –قسم الجراحة  –التخدير الموضعي بعد عملية رفع سن العقل 

 

قسم  –تقييم المعالجة الفورية الصابات انسجة الوجه و الفكين الناعمة 

  1448 –الجراحة 

 

االنزيم المحلل للبروتينات بروميليوم كدواء مساد لمعالجة العوامل المرافقة 

  1448 –قسم الجراحة –لعملية قلع سن العقل المطمور 

  

قسم –قياس ثبات زرعة االسنان في عضم الفك باستخدام بديل العضم 

1493الجراحة   

 

  1493قسم الجراحة  –دراسة سريرية في زراعة االسنان 

 

البروتين التفاعلي في دم المرضى عند اجراء العمليات الجراحية  قياس   

1495  

 

توسيع عضم الفك باستخدام جهاز البيزوسيرجري مع وضع الزرعات 

1495  

 

تقييم مستوئ العظم الهامشي حول زرعات االسنان الموضوعة بطريقة 

رفع اللثة او بدون رفعها جراحيا بواسطة استخدام التصوير المقطعي 

 الشعاعي 1491

 
تاثير العالج بالليزر منخفض المستوى على تقلص العضالت  والتورم بعد 

1414 اإلزالة الجراحية للضرس السفلي الثالث المتأثر  

 

 



 سادسا

 

 المؤتمرات و الندوات العلمية التي شاركت فيها ::

 

لقاء بحث أ –كلية طب االسنان  – 9181-مؤتمر الدراسات العليا   

 

 –كلية طب االسنان  –  1494و  9118 –ب االسنان مؤتمر كلية ط

 مشاركة بالمناقشة

 

1498كلية اليرموك  الجامعة  –مؤتمر زراعة االسنان   

 

  1498الجامعة المستنصرية  –مؤتمر مدينة الطب 

 

  1498المشاركة في مؤتمر النخب والكفائات 

 

1499مؤتمر المشترك كلية طب االسنان ونقابة اطباء االسنان   

 

1491مؤتمر كلية طب االسنان   

 

1491مؤتمر مدينة الطب   

 

1491مؤتمر الدراسات العليا   

 

 

 

 

 

 

 



 سابعا 

 

 االنشطة العلمية االخرى :: 

 

  دراسة المناهج و تعديلها

  فرع الجراحة–المشاركة في ورشات العمل 

 عضو اللجنة العلمية المركزية لكلية طب االسنان 

 عضو لجنة الترقيات العلمية لكلية طب االسنان 

 عضو اللجنة العلمية لفرع الجراحة 

 عضو مجلس صندوق كلية طب االسنان

 عضو اللجنة المركزية اللية التعاون مع الجامعات

 عضو لجنة معادلة الشهادات للطلبة الوافدين 

ياعضو اللجان االمتحانية المتحان الطلبة المتقدمين للدراسات العل  

ة التحضيرية لندوات زراعة االسنانعضواللجن  

 عضو اللجنة التحضيرية لدورات التعليم المستمر

1498سنة   8مناقشات طلبة الدراسات العليا عدد   

1499سنة   8مناقشات طلبة الدراسات العليا عدد   

1495سنة   9مناقشات طلبة الدراسات العليا عدد   

1499سنة   3مناقشات طلبة الدراسات العليا عدد   

1498سنة   3مناقشات طلبة الدراسات العليا عدد   

1491سنة   8مناقشات طلبة الدراسات العليا عدد   

1414سنة   9مناقشات طلبة الدراسات العليا عدد   

 

 

 

 

 

 



 ثامنا

 

المشاريع البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة و المجتمع او تطوير 

 التعليم ::

 

 The incidence of the jaw abnormalities by the use of 

panoramic radio graphic survey – 

9181منشور في مجلة كلية طب االسنان   

 

 Prevalence of intra oral distribution of hyper 

sensitive teeth  

  

 vol 14 pg 65 -2002منشور في مجلة كلية طب االسنان  

 

 

 Prevalence static bone defect of the mandible  

1443مقبول للنشر في نقابة كلية االسنان   

 

 The incidence of impacted teeth among dental 

students  

1441مقبول للنشر في مجلة نقابة اطباء االسنان   

 

 Initial evidence of primary hyper-parathyrodism 

presented as giant cell  

 vol 13 pg 110 – 2002 نمنشور في مجلة كلية طب االسنا

 

 



 Evaluation of chlorhixiden as mouthwash on the 

incident of dry socket  

 vol 5 – 1999منشور في مجلة كلية طب االسنان 

 

 Augmentation of localized bony defect with 

synthetic bone substitutes  

 Vol27 march 2015منشور في كلية طب االسنان 

 

 Evaluation of dental implant stability by oseteel  

منشور في كلية طب االسنان    Vol27 march 2015 

 

 Estimation of C.R.P in blood of patient undergoing 

surgical procedure  

  1495مقبول للنشر في كلية طب االسنان 

 

 Ridge splinting (expansion by the use of 

piezoelectric device)  

  1495مقبول للنشر في كلية طب االسنان 

 

 Evaluation of Crestal Bone Resorption around 

Dental Implants in Flapped or Flapless Surgical 

Techniques Depending On Cone Beam C.T. Scan  

Journal of Global Pharma Technology 2019 منشور في مجلة 

 

 Evaluation of Healing Process of Periapical Defects 

Filled by Platelet Rich Fibrin Using Cone Beam 

Computed Tomography. A Comparative Study  



Indian journal of public health research and منشور في مجلة 

development 2091 

 

 The Effect of Sub-Mucous Dexamethasone 

Injection on the Post-Operative Sequelae after 

Impacted Third Molar Surgery 

Indian journal of public health research and منشور في مجلة 

development 1420 

 

 Efficacy of Simvastatin and Gel Foam Combination 

(Local Application) On Bone Density after Surgical 

Removal of Mandibular Third Molar 

Journal of research in medical and مقبول للنشر في مجلة 

Dental science 1414 

 

 

 Low Level Laser Therapy on Post-Operative 

Trismus and Swelling after Surgical Removal of 

Impacted Lower Third Molar  

 

 indian journal of public health research and  منشور في

 development 2020مجلة 

 

 



 Effect of Platelet Rich Plasma versus Platelet Poor 

Plasma on the Dimensional Ridge Alterations 

Following Tooth Extraction (an Experimental Study 

in Dogs) 

 

 journalmedical nternational I2020 للنشر في مجلة مقبول

 

 

 

 Clinical and Histomorphometric Evaluation of 

Effects of Platelet Poor Plasma and Platelet Rich 

Plasma on Healing of Extraction Sockets With 

Buccal Dehiscence. (An Experimental Study in 

Dogs) 

 

Journal of research in medical and dental science 2020  منشور

 في مجلة

 

 A randomized case controlled clinical trial of the 

effects of preemptive etoricoxib, prednisolone and a 

control group on the post-operative sequelae after 

surgical removal of impacted mandibular third 

molar   

Medicolegal update 2021  مقبول للنشر في مجلة 

 

 

 



  تاسعا

 

ضوية الهيئات العلمية المحلية و الدولية ع  

 عضو جمعية اطباء االسنان العراقية 

 عضو نقابة اطباء االسنان 

 

 عاشرا

 

 كتب الشكر , الجوائز , شهادات التقدير :: 

 

  9119 –كتاب شكر من عمادة كلية طب االسنان 

1493-كتاب شكر من عمادة كلية طب االسنان   

1491–كتاب شكر من رئاسة جامعة بغداد   

1414-كتاب شكر من عمادة كلية طب االسنان   

1414-كتاب شكر من عمادة كلية طب االسنان   

1491-من وزير التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر  

1414–كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي   

 

 

 الحادية عشر 

 

 الكتب المؤلفة او المترجمة ::

 ال يوجد 

 

 الثاني عشر

 

 اللغات : 

 االنكليزية 


