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 ة الذاتي   ةلسيرا

    الطائي عبد الحميد غسان عبد الحميد ناجيد.  :ـمـــــاالسـ

 1974 تاريخ الميـالد:

 بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان : العام خصصالت

 صناعة االسنان  /طب اسناندكتوراه :   الدقيق خصصالت

 رئيس فرع طب اسنان االطفال و الوقائي المنصب الحالي: 

 استاذ مساعد  اللقب العلمي:

 والعربية   االنكليزيةاللغات: 

  dr_ghassan74@yahoo.com: كترونيالبريد االل

ghassan.altae@codental.uobaghdad.edu.iq  

 أوالً : المؤهالت العلمية.  

 التاريخ  الكليـــة  الجامعة  البلد الشهادة ت

 1997 طب االسنان  بغداد العراق بكالوريوس  1

 2002 ب االسنان ط بغداد العراق ماجستير  2

 2017 طب األسنان  ماليا  ماليزيا دكتوراه   3

 

 ثانياً :التدريس الجامعي.  

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

 2006-2000 بغداد  كلية طب االسنان   1

 2006 صنعاء كلية طب االسنان   2

 2007 بإ كلية طب االسنان   3
 حلد االن  -2007 بغداد  كلية طب االسنان   4
 2019-2018 واسط االسنان كلية طب   5
 .التدرج الوظيفي :"ثالثا 

mailto:dr_ghassan74@yahoo.com
mailto:ghassan.altae@codental.uobaghdad.edu.iq
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 الى -الفترة من  الجهة  الوظيفة ت

 2000-1997 املركز الصحي التخصصي يف شارع املغرب  طبيب اسنان )مقيم دوري(   1
 2002-2000 كلية طب االسنان/جامعة بغداد معيد  2
 2006-2003 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  مدرس مساعد   3
 2010-2006 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  مدرس  4
 2011-2009 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  مقرر فرع التعويضات االصطناعية   5
 وحلد االن-2010 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  استاذ مساعد   6
 15/12/2009-15/11 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  رئيس فرع التعويضات االصطناعية   7
 2013-2011 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  رئيس فرع التعويضات االصطناعية   8
 2020 -2017 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  امني جملس الكلية    9

رئيس فرع طب اسنان االطفال    10

 30/11/2020-15/3 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  و الوقائي 

 حلد االن -1/12/2020 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  التعويضات االصطناعية رئيس فرع   11
 

  ً  : طاريح ورسائل الماجستير التي اشرف عليهااأل:  رابعا

 

 القسم  اسم األطروحة ت
ماجستير /  

 دكتوراه
 السنة 

1  
The Effect of Adding Coconut Oil on Candida 

albicans Activity and some properties of 
acrylic based denture soft lining material 

التعويضات 
 االصطناعية 

 ماجستير 
2018 

2  

The effect of Salvadora persica L. and  
green tea mixture  on Staphylococcus 

aureus activity and some properties of a 
heat-cured acrylic denture soft lining 

material 

التعويضات 
 االصطناعية 

 ماجستير 

2018 

3  

The Effect of Bergapten free Citrus 
Bergamia Essential Oil on 

Staphylococcus Aureus Activity and 
Some Properties of a Heat Cured Acrylic 

resin denture base Material 

التعويضات 
 االصطناعية 

 ماجستير 

2019 
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 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.: "خامسا 

نوع   مكان انعقادها  السنة العنوان ت
 المشاركة 

1  
 2000 الدورة التأهيلية السادسة لتعليم الحاسوب 

مركز الحاسبة  
الجامعة  -االلكترونية

 المستنصرية

اختبار عملي  
 و نظري  

2  ( مكثفة  زراعة    (Certificateدورة  في 
 االسنان

2002 
نقابة اطباء االسنان في  

 العراق 
 ورشة عمل 

 مشاركة بغداد جامعة  2004 دورة تأهيل تربوي و لغة عربية  3

 2004/10 التيجان والجسوردورة التعليم المستمر في    4
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

 2004/11 صناعة االسنان دورة التعليم المستمر في   5
االسنان/  كلية طب 

 بغداد 
 حضور 

 2005 صناعة االسنان دورة التعليم المستمر في   6
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

 2005 المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر    7
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 محاضر

 2009 المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر  8
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 محاضر

 2009 المستمر في صناعة االسنان دورة التعليم    9
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

 2009 دورة التعليم المستمر في فرع معالجة االسنان  10
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

 2010 دورة التعليم المستمر في صناعة االسنان   11
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 مشاركة

 حضور  اربيل 2011 المؤتمر السنوي لنقابة اطباء االسنان    12

 2011 دورة التعليم المستمر في صناعة االسنان   13
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
  /محاضر
 مشرف

 حضور  اربيل 2012 المؤتمر السنوي لنقابة اطباء االسنان   14

تجميل    15 و  صناعة  في  المستمر  التعليم  دورة 
 االسنان

2012 
االسنان/  كلية طب 

 بغداد 
  /محاضر
 مشرف

تجميل    16 و  صناعة  في  المستمر  التعليم  دورة 
 االسنان

2013 
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 مشرف

و    17 االطفال  اسنان  لطب  االول  العلمي  الملتقى 
 الوقائي 

2012 
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

 حضور  النجف  2012 مؤتمر النجف االول لطب االسنان  18
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نوع   مكان انعقادها  السنة العنوان ت
 المشاركة 

زراعة مؤتمر    19 و  لتجميل  االول  الدولي  بغداد 
 االسنان

2012 
نقابة اطباء االسنان في  

 العراق 
 حضور 

طب    20 لكليات  الثاني  الدولي  العلمي  المؤتمر 
 االسنان العراقية 

2012 
 حضور  بغداد 

طب    21 لكليات  الثاني  الدولي  العلمي  المؤتمر 
 االسنان العراقية 

2013 
 حضور  بغداد 

22  Postgraduate Seminar  thThe 7 2014 حضور  ماليزيا  -كوااللمبور 

23  International Conference on Innovative 

Dentistry 
 حضور  ماليزيا  -كوااللمبور 2015

24  Three Minute Thesis Competition 2016 محاضر ماليزيا  -كوااللمبور 

25  
Dental Congregation Competition 2016 ماليزيا  -كوااللمبور 

 -محاضر
ملخص بحث  

 منشور

26  International Association For Dental 

Research IADR (South-East Asian 

Division) 
 ماليزيا  -كوااللمبور 2017

  - ملصق
ملخص بحث  

  منشور

27  
IIUM International Dental Conference  st1 2017 ماليزيا  -كوانتان 

 -محاضر
ملخص بحث  

 منشور

تعويضات    28 فرع  في  المستمر  التعليم  دورة 
 االصطناعية

2017 
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 محاضر

 2017 الثاني عشر  مؤتمر الدراسات العليا  29
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 محاضر

 2018 المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية طب االسنان   30
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 محاضر

لحشوات  المؤتمر    31 الخامس  العالمي  العلمي 
 الجذور 

2018 
نقابة اطباء االسنان في  

 العراق 
 حضور 

االول    32 العليا  الدراسات  الطب  لمؤتمر    -كلية 
 جامعة بغداد 

2018 
جامعة   -كلية الطب 

 بغداد 
 حضور 

االطفال    33 اسنان  لطب  الرابع  العلمي  الملتقى 
 والوقائي 

2018 
فرع طب اسنان  

طب    -االطفال الوقائي
 االسنان/ بغداد 

 حضور 

تعويضات    34 فرع  في  المستمر  التعليم  دورة 
 االصطناعية

2018 
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

لالورام    35 االولى  العلمية  الندوة  في  المشاركة 
 السرطانية و اورام الفم والوجه والفكين 

2018 
  -كلية طب االسنان

 جامعة البيان 
 حضور 

 حضور  بغداد  2018 الدولي الثالث المؤتمر دكتور رافع    36
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نوع   مكان انعقادها  السنة العنوان ت
 المشاركة 

 2018 عشر  لثالثا  مؤتمر الدراسات العليا  37
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 ملصق

38   International College of Medicine th17 2018  حضور  كلية طب/ بغداد 

تعويضات    39 فرع  في  المستمر  التعليم  دورة 
 االصطناعية

2018 
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

تعويضات    40 فرع  في  المستمر  التعليم  دورة 
 االصطناعية

2018 
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 محاضر

 2018 ( Fulbrightورشة عمل االستاذ الزائر )  41
  ننقابة االكاديميي

 العراقيين 
 حضور 

 Turnitin 2018))  في االستالل ورشة عمل  42
كلية طب االسنان/  

 بغداد 
 حضور 

عشر    43 الثامن  السنوي  كلية  لالمؤتمر 
 الطب/جامعة بغداد 

 حضور  كلية الطب/جامعة بغداد  2019

 

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية. سادسا 

 نوع العضوية  السنة اسم الهيئة ت

 الهيئة التحريرية  2013-2011 لمجلة كلية طب االسنان بغدادا  1
 عضو و حلد االن1997 نقابة اطباء االسنان يف العراق   2
 اهليئة التحريرية  2019 جمللة كلية طب االسنان بغدادهيئة التحرير   3
اللجنة الوزارية لتقييم املعايري العلمية واالدارية لكليات اجملموعة الطبية   4

 االهلية 
 عضو 2019

 

 : األنشطة العلمية األخرى. سابعا 

خارج( )داخل /  السنة مكان النشاط نوع النشاط  ت
 الكلية 

رئيس اللجنة توثيق املناهج و املقررات    1
 التعليمية

 -2011 كلية طب االسنان / بغداد 
2013 

 الكلية داخل

العلمية لفرع التعويضات   رئيس اللجنة  2
 االصطناعية 

 -2011 كلية طب االسنان / بغداد 
2013 

 داخل الكلية

 داخل الكلية 2012 كلية طب االسنان / بغداد  اشراف على طالب دبلوم  3
 الكلية داخل 2013 كلية طب االسنان / بغداد  اشراف على طالب دبلوم  4
 داخل الكلية 2004 كلية طب االسنان / بغداد  يهعضو جلنة االمتحان  5
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خارج( )داخل /  السنة مكان النشاط نوع النشاط  ت
 الكلية 

 داخل الكلية 2005 كلية طب االسنان / بغداد  يهعضو جلنة االمتحان  6
 داخل الكلية 2007 بغداد كلية طب االسنان /  يهعضو جلنة االمتحان  7
-2011 كلية طب االسنان/بغداد  جلنة حترير جملة كلية طب االسنان عضو   8

2013 
 داخل الكلية

الدراسات ؤمتر عضو يف اللجنة التحضريية مل  9
 العليا

 داخل الكلية 2011 كلية طب االسنان/بغداد 

-2011 كلية طب االسنان/بغداد  عضو يف جلنة الية التعاون    10
2013 

 داخل الكلية

 داخل الكلية 2011 كلية طب االسنان/بغداد  االرشاد الرتبوي )املرحلة الثالثة( عضو يف جلنة  11
 داخل الكلية 2012 كلية طب االسنان/بغداد  مناقشة رسالة املاجستري    12
 داخل الكلية 2013 كلية طب االسنان/بغداد  مناقشة رسالة املاجستري    13
 داخل الكلية 2013 كلية طب االسنان/بغداد  املركزية يهاالمتحانعضو جلنة   14
ملناقشة حبوث طلبة الدبلوم لفرع   جلان  15

 التعويضات االصطناعية 
وحلد  -2011 كلية طب االسنان/بغداد 

 االن
 داخل الكلية

 داخل الكلية 2018 كلية طب االسنان/بغداد  مناقشة رسالة املاجستري   16
 داخل الكلية 2018 كلية طب االسنان/بغداد  املاجستري مناقشة رسالة   17
كلية التقنيات الصحية و   مناقشة رسالة املاجستري   18

 الطبية/قسم تقنيات االسنان
 خارج الكلية  2018

 بريطانيا 2018 ابريطاني -  Thomson Reuters Elsevier  مقيم علمي جمللة عاملية  19
 Journal of Research in مقيم علمي جمللة عاملية  20

Medical and Dental Science 
  Clarivate اهلند 2019 اهلند 

 Journal of Lasers in  مقيم علمي جمللة عاملية  21
Medical Sciences 

Scopus - ايران 2019 ايران 

 داخل الكلية 2018 كلية طب االسنان/بغداد  مناقشة رسالة املاجستري   22
 داخل الكلية 2019 االسنان/بغداد كلية طب  مناقشة رسالة املاجستري   23
كلية التقنيات الصحية و   مناقشة رسالة املاجستري   24

 الطبية/قسم تقنيات االسنان 
 خارج الكلية  2019

 خارج الكلية  2019 اجلامعة التكنلوجية قسم العلوم التطبيقية اطروحة دكتوراه مناقشة   25
 داخل الكلية 2019 االسنان/بغداد كلية طب  اطروحة دكتوراه مناقشة   26
 خارج الكلية  2019 اجلامعة التقنية الوسطى  تقومي علمي   27
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خارج( )داخل /  السنة مكان النشاط نوع النشاط  ت
 الكلية 

 خارج الكلية  2020 كلية التقنيات الصحية و الطبية تقومي علمي   28
 خارج الكلية  2020 جامعة البصرة كلية طب االسنان/ اعتماد خبري  29

 

 قمت بتدريسها.  التيالمقررات الدراسية  :ثامنا 

 السنة المادة القسم ت

1  
 تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية

صناعة االسنان/ عيادة  
المرحلة الرابعة  

 والخامسة 

ولحد -2000
 االن

2  
 تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية

صناعة االسنان/  
 المرحلة الثانية 

ولحد -2003
 االن

3  
 والفكين االصطناعيةتعويضات الفم والوجه 

صناعة   /  دراسات عليا
 عيادات االسنان/ 

و لحد -2010
 االن

4  
 تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية

صناعة   /  دراسات عليا
 سمينارات  االسنان/ 

و لحد -2010
 االن

5  
 تعويضات الفم والوجه والفكين االصطناعية

دراسات عليا/ صناعة  
االسنان لكبار  
 السن/محاضرات 

2018 

  

 : البحوث المنشورة داخل وخارج العراق. تاسعا 

 جهة إصدار المجلة  المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث  ت

1  Temperature Distribution 

of Heat Cure Acrylic Resin 

Using Finite Element 

Analysis 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

 كلية طب االسنان/ بغداد  16 1

2  Linear Setting Expansion 

of Three Different Types 

of Dental Stones Available 

in Iraqi Market , A 

Comparative Study 

Al-

Mustansyria 

Dental Journal 

 كلية طب اسنان/ املستنصرية 3 1

3  Influence of Heating Rates 

and Residual Monomer on 

Dimensional Changes of 

Acrylic Resin Denture 

Base 

Al-

Mustansyria 

Dental Journal 

 كلية طب اسنان/ املستنصرية 5 4

4  Assessment of Visible 

Light Absorption Using 

Different Curing Cycles 

and Colorant Drinks. In 

Vitro Study 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

 كلية طب االسنان/ بغداد  21 2



 

8 

 

 جهة إصدار المجلة  المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث  ت

5  Comparison of Transverse 

Strength of Repaired 

Visible Light Polymerized 

Resin to Pressured Auto 

Polymerized and 

Conventional Heat-

Polymerized Acrylic Resin 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

 كلية طب االسنان/ بغداد  21 4

6  Sodalite zeolite as an 

Alternative All-Ceramic 

Infiltrating Material for 

Alumina and Zirconia 

Toughened Alumina 

Frameworks 

Ceramics 

International 

10 42 
 ا بريطاني  /السيراميك الدولية

7  The Effect of Sodalite 

Zeolite Infiltrated Material 

on the Fracture Toughness, 

Elastic Modulus and 

Optical Properties of All-

Ceramic Dental Prostheses 

Ceramics 

International 
 ا بريطاني  /السيراميك الدولية 42 16

8  Influence of Sodalite 

Zeolite Infiltration on the 

Coefficient of Thermal 

Expansion and Bond 

Strength of All-Ceramic 

Dental Prostheses 

Journal of the 

Mechanical 

Behavior of 

Biomedical 

Materials 

0 67 
جملة السلوك امليكانيكي للمواد  

 هولندا  / الطبية احليوية

9  Effect of Sintering 

Temperature on the 

Microstructures and 

Mechanical Properties of 

Sodalite Infiltrate All-

Ceramic Material for 

Dental Restorations 

Advances in 

Applied 

Ceramics 

 سيراميك التطبيقيالفي  طور الت 117 5

ابريطاني  / 

10  Improving bond strength 

and thermal behaviour of 

new sodalite infiltrate 

ceramic core materials 

The 

International 

Medical 

Journal of 

Malaysia 

 

Vol. 16 
Supplem
entary 
Issue 2 

  المجلة الطبية الدولية الماليزية

 )ملخص بحث(

11  Osseointegration 

evaluation of laser-

deposited titanium dioxide 

nanoparticles on 

commercially pure 

titanium dental implants 

Journal of 

Materials 

Science. 

Materials in 

Medicine 

مجلة علوم المواد. مواد في   29 7

 امريكا / الطب

12  An Overview of the 

Development and 

Strengthening of All-

Ceramic Dental Materials.  

Biomedical & 

Pharmacology 

Journal 

3 11 
مجلة الطب االحيائي و الصيدلة 

الهند/  
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 جهة إصدار المجلة  المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث  ت

13  The Effect of Adding 

Coconut Oil on Candida 

albicans Activity 

and Shear Bond Strength 

of Acrylic Based Denture 

Soft Lining 

Material 

Journal of 

Research in 

Medical and 

Dental Science 

5 6 
مجلة البحوث في العلوم الطبية  

الهند /وطب األسنان  

14  Green Tea and Salvadora 

persica L Synergistic 

Combination 

Effect against 

Staphylococcus aureus 

Activity on Soft Liner 

Acrylic Denture Base 

Journal of 

Research in 

Medical and 

Dental Science 

6 6 
مجلة البحوث في العلوم الطبية  

الهند /وطب األسنان  

15  Bergamot Essential Oil 

Effect Against Candida 

Albicans Activity on Heat 

Cure Acrylic Denture Base 

Indian Journal 

of Forensic 

Medicine and 

Toxicology 

2 14 
المجلة الهندية للطب الشرعي  

 وعلم السموم

16  Physico-mechanical 

behavior of room 

temperature vulcanized 

maxillofacial silicon after 

addition of glass 

flakes 

Indian Journal 

of Forensic 

Medicine and 

Toxicology 

1 14 
المجلة الهندية للطب الشرعي  

 وعلم السموم

17  The Effect of Virgin 

Coconut Oil Addition on 
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