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اوالً :المؤهالت العلمٌة.
ت

الجامعة

اللمب العلمً

1

استاذ

جامعة بغداد

2

استاذ

كلٌة الٌرمون

3

استاذ

جامعة اورون االهلٌة

التارٌخ

الكلٌة

 كلٌة طباالسنان

0203-0763

لسم طب االسنان
 كلٌة طباالسنان

0205- 0203
2021-2017

ثانٌاً :المناصب االدارٌة.
المنصب
ت
 1رئٌس لسم المعالجة
2

رئٌسا لجنة الترلٌات

3

رئٌس اللجنة العلمٌة

المكان
كلٌة طب االسنان -
جامعةبغداد
كلٌة طب االسنان -
جامعةبغداد
كلٌة طب االسنان -
جامعةبغداد

الفترة :من  -الى
0200-0202
0201-0202
2015-2013

ثالثاُ :التدرٌس الجامعً.
ت

1
2

3

الجامعة

جامعة بغداد

المكان

 -كلٌة طب االسنان

الفترة :من  -الى

0203-0763

كلٌة الٌرمون الجامعة

لسم طب االسنان

0205-0203

جامعة اورون االهلٌة

 -كلٌة طب االسنان

2021-2017

رابعاً :الممررات الدراسٌة التً لمت بتدرٌسها للسنوات ( من – الى )
ت

الكلٌة

المادة

الفترة :من  -الى

1

طب اسنان -بغداد

معالجة اسنان مرحلة ثالثة
+مرحلة رابعه+دراسات علٌا

0203-0763

2

طب اسنان-الٌرمون

معالجة اسنان مرحلة خامسة

0205-0203

3

طب اسنان –اورون

معالجة اسنان مرحلة رابعة

0206-0205

4

طب اسنان-اورون

معالجة اسنان مرحلة ثالثة

-2021-0206

. االطارٌح او الرسائل التً اشرفت علٌها:ًخامسا
السنة

0222

المسم

) دكتوراه/عنوان االطروحة او الرسالة ( ماجستٌر

 معالجة وتجمٌل االسنانAn evaluation of the cuspal )1
fracture resistance using
difference restorative
materials and techniques
with different adhesive
bonding system (invitro).
0222  ماهر الربيعي سنة. د.اسم الطالب

2001

معالجة وتجمٌل االسنان

The effect of adhesive )0
system on marginal leakage
of dII compound amalgam
– composite restorations
(invitro – study)
 منهل عبد الرحمن مجيد. أسم الطالب
0221 سنة

0221

معالجة وتجمٌل االسنان

Fracture resistance of )3
endodontically treated
teeth restored by
prefabricated posts using
different types of cements
 فريد غياب نعمان سنة: أسم الطالب
0221

معالجة وتجمٌل االسنان

The insulating effect of )4
using different Base –
material against the
warming effect of visible
light curing.
0220  كريم نضر سنة:أسم الطالب

0220

0227

معالجة وتجمٌل االسنان

Storage effect on shear )5
bond strength of four types
of adhesive generalions
(invitro study)
0227  سميرة جميل سنة: أسم الطالب

ت

2007

2008

2009

2011

2011

In fluence of cross sectional )6
surface Area and different
معالجة وتجمٌل االسنان
bonding mechanisms on
shearbond strength to
أسمdentin (in vitro study).
0227  صفاء باقر طاهر. د: الطالب
Comparison between hand )7
and rotary protaper
معالجة وتجمٌل االسنان
instrument in preparation
of cured simulated root
هيثم داخل. د: أسم الطالبcanals.
0228 محسن سنة
The influence of flowable )8
معالجة وتجمٌل االسنان
composite with different
application techniques on
dentinal leakeaq of pacable
اسمcomposite in dII cavity.
0229  جالل بستون سنة: الطالب

Surface deteterioration of )9
new silorane in comparison
to me tha crylate – based
معالجة وتجمٌل االسنان
composite materials after
simulated tooth – brushing
0211  أحمد ساطع سنة: أسم الطالب
The effect cyclic
)12
immersion in cola drinks on
the surface microharness
and surface roughness of
معالجة وتجمٌل االسنان
different composite resin
: أسم الطالبfilling materials.
0211 علي سعد سنة

2012

معالجة وتجمٌل االسنان

2012

معالجة وتجمٌل االسنان

2013
معالجة وتجمٌل االسنان

2014

Fracture resistance of
)10
endodontically treated
premolars with extensive
MoD cavities restored with
different composite
restorations.
0210  اوس عطية سنة: اسم الطالب

Marginal leakage of )13
amalgam and modern
composite materrials
related to restorative
techniques in cassl II cavity
0213  دمحم خليل سنة: أسم الطالب

The effect of light curing )14
tip distance on the curing
depth of bulk fill resin
معالجة وتجمٌل االسنان
based composites.
 علي حسين مالك: أسم الطالب
0214 سنة

معالجة وتجمٌل االسنان

2015

Evaluation of the effect
)11
of intermediate agents on
the shear bondstrength of
repaired aged silorane
resin composite
0210  هناء عبدالجبار سنة: اسم الطالب

The effect of LED light
)15
on depth of cure and
microhardness of Three
typesof Bulkfill composite
 مهند رسول سنة: أسم الطالب
0215

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمٌة.
ت

السنة

العنوان

مكان انعمادها

نوع المشاركة

-0الندوة العلمٌة الثانٌة
-0المؤتمر العلمى االول
-1الندوة العلمٌة االولى ضمن
برنامج التعلٌم المستمر

0205
0205
0205

كلٌة الٌرمون الجامعة
كلٌة االسراء الجامعة
جامعة اورون-لسم طب
االسنان

باحث
باحث
مشارن

 -2ورشة عمل ضمن برنامج
التعلٌم المستمر

0206

جامعة اورون-لسم طب
االسنان

مشارن

-3حلمة دراسٌة وورشة عمل
فً حشوات الجذور

0206

جامعة اورون-لسم طب
االسنان

اشراف وتطبٌك
عملى

-4ندوه علمٌة فً حشوات
الجذور
-5دورة تعلٌم مستمر

0206

نمابة اطباء االسنان

مشارن

0206

نمابة اطباء االسنان

مشارن

سابعاً :االنشطة العلمٌة االخرى.
داخل الكلٌة

خارج الكلٌة

-0عضو فى مجلس الجودة للجامعة
-0عضو فى لجنة التنسٌك مع كلٌة طب
االسنان-جامعة بغداد
-1عضو فً لجنة االستالل الخاصة بالترلٌات

 -0مموم علمى الطارٌح الماجستٌر
-0ممٌم علمى للبحوث الممدمةالغراض
الترلٌات لالساتذة فً جمٌع الجامعات
العرالٌة
- 3رئاسة جلسات المنالشات الطارٌح طلبة
الماجستٌر فً كلٌات طب االسنان فً العراق
-2المشاركة فى الندوات العلمٌة فً نمابة
اطباء االسنان

ثامناً :المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم.
ت

اسم البحث

مجال النشر

السنة

تاسعاً :كتب الشكر والجوائز وشهادات التمدٌر وبراءات االختراع.
ت

(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التمدٌر/برائة اختراع)

الجهة المانحة

السنة

-0شكر وتمدٌر للحصول على المرتبة االولى فً
تمٌٌم االداء لمن هم بمرتبة استاذ

وزارة التعلٌم العالى

0202

-0شكر وتمدٌرعن التكلٌف بمهام رئاسة فرع
المعالجة فً كلٌة طب اسنان بغداد

كلٌة طب االسنان-
جامعة بغداد

0200

-1شكر وتمدٌربمناسبة االحالة الى التماعد تثمٌنا
للجهود والعمل الدؤب خالل سنٌن الخدمة

وزارة التعلٌم العالً
جامعة بغداد

0203

-2شكر وتمدٌر للجهود المبذولة من عطاء علمى

كلٌة الٌرمون الجامعة

0204

--3شكر وتمدٌر للجهود المبذولةمن جهد علمى
والحصول على نسب متمدمه فً االمتحان
التنافسً

كلٌة الٌرمون الجامعة

0204

-4شكر وتمدٌر على الجهود المبذولة فً تطوٌر
علم حشوات الجذور

نمابة اطباء االسنان

0204

-5شهادة تمدٌرٌة للمشاركة فً الندوة العلمٌه

كلٌة الٌرمون الجامعة

-6شكر وتمدٌر فً مؤتمر الكلٌة السنوي والدولً

كلٌة طب االسنان –
جامعة بغداد

0205

-7شكر وتمدٌر فً مؤتمر الكلٌة السنوي والدولً

كلٌة طب االسنان –
جامعة بغداد

0206

عاشراً :الكتب المؤلفة او المترجمة.

0204

ت

سنة النشر

اسم الكتاب

حادي عشر :اللغات التً ٌجٌدها.
ت

اللغة

اللغة االنكلٌزٌة

كتابة

نعم

لراءة

نعم

