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 التنقالت الوظيفية:  •

 

• 1989  / الفم واالسنان من كلية طب االسنان  البكالوريوس في طب وجراحة  حصل على شهادة 

للعام   دفعته  االول على  ترتيبه  وكان  جيد  بتقدير  الموصل  حسب   1989-1988الدراسي  جامعة 

 .1989/ 7/ 10والمؤرخ في   1357االمر الجامعي المرقم 

 

المرقم   1993 • الجامعي  االمر  حسب  اللثة  وجراحة  امراض  في  الماجستير  شهادة  على  حصل 

الصادر من جامعة بغداد عطفا على االمر االداري الصادر من كلية   1993/ 12/ 9بتاريخ    21546

ال بغداد  /جامعة  االسنان  المذكوره   7/12/1993في    646مرقم  طب  الشهادة  منحه  والمتضمن 

 اعاله. 

 

حصل على لقب مدرس مساعد بعد اجتيازه اختبار صالحية التدريس بنجاح حسب االمر    1994 •

 .1994/ 25/5في  4071الجامعي الصادر من جامعة الموصل والمرقم 

 

  121ة المستنصرية المرقم  نقل الى مرتبة مدرس حسب االمر الجامعي الصادر من الجامع  2005 •

 . 2004/ 11/ 6. وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب في  2005/ 27/1بتاريخ 

 

   2008/ 29/5المؤرخ في   9953نقل الى مرتبة استاذ مساعد حسب االمر الجامعي المرقم   2008 •

من اعضا  . 2008/ 1/ 30  واعتبارا  احد  انه  كما  واالدارية  العلمية  اللجان  العديد من  في  ء وعمل 

 هيئة تحرير المجلة العلمية التي تصدرها الكلية.

 

المرقم    2013 • الجامعي  االمر  حسب  استاذ  مرتبة  الى  /  نقل  في   و  7881/    21مج  المؤرخ 

   .2013/ 3/ 2 واعتبارا من   11/2013/ 13

المرقم   • الجامعي  التقاعد بموجب االمر  قانون    2016/    8/    3في    3024احيل على  الى  استنادا 

 . 2014لسنة   9التقاعد الموحد رقم 

المرقم  • الجامعي  االمر  بموجب  االسنان  طب  كلية   / االهلية  اوروك  جامعة  مالك  على  تعيينه  تم 

  واليزال مستمرا في الخدمة حاليا. 6/10/2016والمؤرخ في  672

منذ   • االسنان  كلية طب   / االهلية  اوروك  في جامعة  واللثة  الفم  فرع جراحة  ولحد   2017رئيس 

 االن.

 

 

 



 البحوث العلمية العلمية المنشورة:  •

 
 

1. Dr. Tahrir N. N. Aldelaimi, Dr. Kadhim Jawad, Dr. Adel H. Shabeeb.  Loss of 

permanent teeth and Prosthodontic treatment need in Anbar population. 

Journal of dental college vol.10 2001; 32-35. 

2. Dr. Tahrir N. N. Aldelaimi, Dr. Kadhim Jawad, Dr. Luay N. Kaka.  Oral health 

status and treatment need in Anbar population. Journal of dental college vol.10 

2001; 114-119. 

3.  Kadhim Jawad. Using of interdental cleaning aids among Iraqi dental students. 

Mustansiria DJ; vol.2.No.1; 2005; 87-91. 

4. Dr. Kadhim Jawad, Dr. Raed Azeez. Impact of dental study on oral health 

behavior, oral hygiene and gingival health status of Iraqi dental students. 

Mustansiria DJ; vol.3.No.3; 2005; 277- 282. 

5. Dr. Kadhim Jawad   B.D.S M.Sc. Mobile reminder as a tool in maintaining good 

oral health status of Iraqi students. Mustansiria DJ; vol.4.No.1; 2007; 44- 48. 

6. Dr. Kadhim Jawad. Dr. Raed Azeez .Dr. Adel H. Shabeeb Periodontal treatment 

needs among dental and non dental Iraqi students (comparative study) 

Mustansiria DJ; vol.4.No.2; 2007. 

7. Dr. Kadhim Jawad. Dr. Raed Azeez .Dr. Mohammed K. Gholam. Root trunk 

height of maxillary and mandibular permanent first molars in Iraqis (a pilot 

study) Mustansiria DJ; vol.5.No.1; 2007: 26-30. 

8. Dr. Kadhim Jawad. Dr. Hussain Auwaid. Dr. Jabbar J. Kareem. Clinical and 

radiographic evaluation of implant in Iraq (A retrospective study). Mustansiria 

DJ; vol.6.No.2; 2009.178-184. 

9. Hajer.I. abdulla. Kadhim J Hanau. Suzan muhammed abdul raheem. The effect 

of low level laser therapy and microcurrent electrical neural stimulation in the 

management of myofascial pain dysfunction of temporomandiular joint (A 

clinical comparative study). J Baghdad College Dentistry. Vol 22. No 2. P 45-52. 

10. Kadhim J. Hanau. Enas R. Naaom. Reem H. Majeed .Oral hygiene and gingival 

health among overweight Iraqi school age children (comparative study) . J Bagh 

College Dentistry. Vol. 23(3), 2011. P 97-101. 

11. Dr. Kadhim Jawad.  Dr. Hussain Owaid.  Alum mouth wash as an adjunctive 

aid in chronic periodontitis. Mustansiria DJ; vol.8.No.4; 2011. 

12. Kadhim J Hanau . Enas razzoqi. Hussain Owaid Mahammed.  CPITN In Iraqi 

Females With Thyroid Dysfunction. Mustansiria DJ; vol. 9. No.1; 2012. P: 99-

106. 

13. Jabbar J. kareem , Kadhim Jawad, Raed A. Badiea, Muthenna Sh. Rajab ; 

Impact of Suturing Techniques on the Periodontal Health Status of Mandibular 

Second Molar After Extraction of Fully Impacted Third Molars. Tikrit Journal 

for Dental Sciences 2(2012)154-160. 

14.  Kadhim J Hanau; Periodontal health awareness and behavior among Iraqi 

university lecturer in non-medical colleges (original study). Journal of Al 

rafidain university college. 33(2012), 215-34. 

 
 



 IDA                                    السنان العراقية       عضو نقابة اطباء ا

 MDJ                   عضو هيئة تحرير مجلة المستنصرية لطب االسنان 

     IORجمعية العراقية لبحوث طب الفم          رير مجلة العضو هيئة تح

 IADR                   عضو الجمعية العالمية لبحوث طب االسنان         

   IOR                                    الجمعية العراقية لبحوث طب الفمعضو 


