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 .أوالً : المؤهالت العلمية  
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 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 6/7/6996 طب االسنان طب االسنان بغداد البكالوريوس

 66/61/0111 تقويم االسنان طب االسنان بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 جامعة لندن

 ايستمان دينتال انستتيوت
ايستمان دينتال 

 انستتيوت
60/0/0162 
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 االكاديميه

 جامعة لندن
 06/6/0119 اللغه االنكليزيه اللغات

زميل اكاديميه التعليم 

 العالي

 جامعة لندن
  0160 
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -من /  الفترة الجهة الوظيفة ت

 طبيب اسنان / معيد )متدرب( 1
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كلية 

 جامعة بغداد -طب االسنان
 9/7/2771 -  2/22/2779 

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

 جامعة بغداد -طب االسنان

21 /22/1222 -  32 /

8/1222 

 طبيب اسنان/ مدرس  3
لعلمي/ كلية وزارة التعليم العالي والبحث ا

 جامعة بغداد -طب االسنان
32  /8/1222 -32/8/1229 

 طبيب اسنان/ استاذ مساعد 4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كلية 

 جامعة بغداد -طب االسنان
 ولحد االن -32/8/1229

 مدير تسجيل 5
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كلية 

 جامعة بغداد -طب االسنان
1222 

 مدير تسجيل 6
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كلية 

 جامعة بغداد -طب االسنان
 1228-22/2/1227 

 مقرر الدراسات العليا 7
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كلية 

 جامعة بغداد -طب االسنان
1228- 22/2/1227 

 رئيس فرع تقويم االسنان 8
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كلية 

 جامعة بغداد -طب االسنان
23/22/1211- 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن -2771 بغداد كلية طب االسنان  1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1991-1991 الرابع والخامس )سريري( جراحه الفم 1

 االن-1222 الرابعه )نضري(+ )عملي( تقويم االسنان 2

 االن-1222 الخامسه )نضري(+ )السريري( سنانتقويم اال 3

 1228-1222 الماجستير اشعة الوجه القياسيه 4

 االن -1229 الماجستير والدكتوراه )السريري( تقويم االسنان 5



 

 

 

 

 

 

 

 االن -1221 الدكتوراه نمو وتطور الوجه والفكين 1

 االن -1221 الدكتوراه )سمنارات( تقويم االسنان 1

 1228-1222 الدبلوم، الماجستير و الدكتوراه الطروحه واالستاللطريقة كتابة ا 8

 1228-1221 الدكتوراه القراءه النقديه 9

وطرق ابحاث التدقيق والمراجعات  11

 التقديم
 االن-1221 الدكتوراه

  -1227 الماجستير عالج تقويم االسنانتقنيات  11

  -1228 الدكتوراه تقويم االسنان المقترن باالدله 12

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 ت
األطروحة   اسم

 ةرسالال أو 
 السنــة مـــالقس

1 

 رؤى علي كاظم

The effects of enamel protective agents on shear 

bond strength after rebonding of stainless steel 

orthodontic brackets. (an in vitro study) 

 ماجستير 1221

حسين عبد علي  2

 النجار

The effects of calcitonin and zolledronic acid 

administration on post orthodontic relapse. 
 دكتوراه 1229

3 
 حسام ماجد حميد

Effects of air abrasive polising on ion release and 

corrosion of different orthodontic brackets. 
 ماجستير 1228

4 
 كرار كاظم ياسر

Mechanical and physical properties of esthetic 

archwires. (An ex vivo study) 
 ماجستير 1227

5 

 فيصل محمد فيصل 

Comparison between conventional 

orthopantomograph and three dimensional cone 

beam computerized tomography in evaluation of 

tooth alignment and root resorbtion during 

orthodontic treatment. 

 ماجستير 1212

1 
 عاصم عباس محمد

Effects of various analgesics on pain perception 

and rate of tooth movement. (An In vivo study). 
 دكتوراه 1212



 

 

 

 

 

 

 

1 
 ضحى عبد القادر

An antimicrobial nanoparticles coated fixed 

orthodontic retainer (An in vitro study) 
 دكتوراه 1211

8 

 سالي راثد

Selection criteria and treatment outcomes 

of patients underwent orthodontic 

treatment in teaching hospital during 

Covid-19 Pandemic (A Cohort study 

 

 ماجستير 1211

 التي شارك فيها.العلمية والندوات لمؤتمرات اسادساً:  

 التفصيل المعلومات و البيانات ت

1 

عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة 

 المنتهية التي أشرف عليها
7 

2 

عدد الرسائل و األطاريح التي 

 ناقشها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

11 3 / 

3 

عدد الرسائل و األطاريح التي 

 قيـّـمها علميا

 دبلوم دكتوراه ماجستير

4 5 / 

4 

عدد المؤتمرات التي شارك فيها 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

30 12 

5 

عدد الورش و الندوات و الحلقات 

التي شارك فيها داخل و خارج 

 العراق

 خارج العراق داخل العراق

44 4 

6 

عدد البحوث المنشورة في مجالت 

 خارج العراقو مؤتمرات داخل و 

 خارج العراق داخل العراق

19 23 

7 

عدد الجوائز و الشهادات التقديرية 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

6 2 

8 

عدد الدورات التطويرية و 

 التدريبية التي شارك فيها

 خارج العراق داخل العراق

3 14 

9 

عدد لجان االمتحان الشامل و 

تنافسي للقبول في االمتحان ال

 الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

8 4 

10 

عدد اللجان التي شارك بعضويتها 

 داخل و خارج وزارة التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

33 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 

 خارج الكلية داخل الكلية

  1228و 1229 هيئة التحرير في مجلة طب االسنان العراقيةعضو 

-1227  مقوم علمي لعدة بحوث مقدمة للنشر في مجالت عالمية

1223 
 

صالح  وبغداد والموصل جامعة مقوم علمي لعدة بحوث مقدمة من 

 الى األن -1229  الجامعة التقنية الوسطىالدين و بابل و 
 

  االن -1229لفرعيه وا المركزية العلميهلجنة ا عضو

 1222منذ  مقوم علمي لمجالت عالميه 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :ثامنا 

   الى األن -1991 نقابة أطباء األسنان في العراق جمعية أطباء األسنان 

 )الى االن -2111 جمعية تقويم االسنان العراقيه )الهيئه االداريه 

 2111-2115 العربيه  ان عضو جمعية تقويم االسن  

 2115-2115 عضو جمعية تقويم االسنان العالميه 

 2114-2111 ضو جمعية تقويم االسنان االوربيهع    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

معيه االوربيه لتقويم الج جائزة افضل بوستر اكاديمي 1

 االسنان

2112 

وزير التعليم العالي والبحث  شهادة التميز 2

 العلمي

2114 

كتاب شكر من رئيس الجامعه في  3

 دوره التاهيل التربوي

 2112 رئيس جامعه بغداد

كتاب شكر من رئيس الجامعه في  4

 دوره اللغه العربيه

 2112 رئيس جامعه بغداد

 2119 يه الرافدين الجامعهعميد كل درع التميز 5

 2119 عميد كليه الرافدين الجامعه درع الوفاء 1

نقابه اطباء االسنان/ فرع  درع مؤتمر النجف 8

 النجف

2111 

  5عدد   ب شكر من رئيس الجامعه كت 9

  1عدد   كنب شكر من الوزير 11

  11عدد  من العميدب شكركت 11

  1دد ع من نقيب اطباء االسنانكتاب شكر 12

 

 ات.ــ:اللغعاشرا   

 انكليزي             

 غربي             

 


