
البرید االلكتروني
الجنسیة

عدد االوالد
العنوان

مكان العمل المسائي
رقم تلفون 2

االختصاص الدقیق

الشھادة
البكلوریوس

الماجستیر
الدكتوراه

كلفة البحثتاریح النشرمنفرد\مشتركالتسلسل
2010\6\22مشترك1
2012مشترك2
2012مشترك3
5/6/2013مشترك4
5/7/2014منفرد5
May-18 مشترك6
12/11/2018 مشترك7

May-19 مشترك8
9

10

12\5\2014

تاریخ اول تعیین في دوائر الدولة

االلقاب العلمیة
تاریخ الحصول 
21\1\2008

الشھادات

2000\10\12تاریخ التعیین في الجامعة2000\2\17

1999\6\15

االسم  الرباعي و اللقب

جراحة الوجھ والفكینبكالوریوس طب وجراحة الفم واالسناناالختصاص العام
77066279517517951883رقم  التلفون1

مكان العمل الصباحي

اللقب العلمي
مدرس

استاذ مساعد

الكلیة - الجامعة المانحة
جامعة الموصل - كلیة طب االسنان

تاریخ الحصول 

الھیئة العراقیة لالختصاصات الطبیة

اسم المجلة
الرافدین

2007\12\17

الرافدین

البحوث العلمیة

اوال:- البحوث المنشورة
عنوان البحث

Incidence of Mandibular Fractures Associated with Head Injury in Ninavah Governorate (2006-2007)
The Impact of General and Local Factors as Criteria of  Assessment for the Difficult Lower Wisdom Tooth removal. A Retrospective Study.

the effects of bioadhesive Hyalouronic acid gel versus Diclofenac after surgical removal of impacted wisdom teeth
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ثانیا:- البحوث المقبولة للنشر
اسم المجلة عنوان البحث

كلفة البحث
ثالثا:- البحوث قید االنجاز

10%
90%

نسبة االنجازعنوان البحث
The effects of bioadhesive (perioKIN) gel, Non steroidal anti-inflammatory drug (Diclofenac sodium tablet) on post operative sequelae after periapical surgery of upper anterior teeth a comparative study.90%

use of pusher in wisdom tooth surgical extraction90%
The local effects of Kinsiologic tape, Non steroidal anti-inflammatory drug (Diclofenac sodium ampoule) on post operative sequelae after surgical reduction of  mandibular fracture a comparative study.90%

لجنة تحضیر و اشرافداخل القطرالمؤتمر الطالبي العلمي الثالث لكلیة طب االسنان 

Use of Diode laser 940 nm in treatment of orofacial heamangioma and 10%

باحثداخل القطرالمؤتمر العلمي الخامس لكلیة طب االسنان 

المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة

اوال:- المؤتمرات
نوع المشاركة :باحث ، محاضر ، حضور داخل  خارج القطر

workshopداخل القطرالمؤتمر العلمي الثاني لجراحة الوجھ والفكین 
visitorخارج القطرمؤتمر مكة الدولي الخامس عشر لطب االسنان

باحثداخل القطرالمؤتمر القطري الموحد لكلیات طب االسنان في العراق 
باحثداخل القطرالمؤتمر العلمي االول لجراحة الوجھ والفكین 

باحض ومحاضرداخل القطرمؤتمر كلیة النور الجامعة لطب االسنان االول

visitorداخل القطرمؤتمر ومعرض السلیمانیة 
visitorداخل القطرمؤتمرو معرض الموصل الرابع لطب االسنان

ثانیا : الندوات العلمیة
نوع المشاركة :باحث ، محاضر ، حضورداخل  خارج القطر

حضورداخل القطر الندوة العلمیة لزراعة األسنان 
حضورداخل القطرالندوة العلمیة السیطرة على األلم في طب األسنان 

Kinsiologic tape in comparision with oral diclofenac sodium in reduce sweling in wisdom teeth extraction
Comparative study for assessment of the amount of cellular tissue destruction by using scalpel, scissor and diode laser 940 nm, an experimental study on gingival tissue of Rabbit.
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لجنة تحضیرداخل القطر

حضورداخل القطرالندوة السادسة لعلوم طب االسنان التخصصیة 

 الندوة العلمیةالتخصصیة في تطبیقات اللیزر في جراحة الفم 
محاضر و لجنة تحضیرداخل القطر الندوة العلمیةالتخصصیة في حاالت ما فبل سرطان الفم

حضورداخل القطر الندوة الثانیة لعلوم طب األسنان التخصصیة 

ثالثا : الحلقات الدراسیة
عدد المشاركینالجھةعنوان الحلقة

حضورداخل القطرالندوة العلمیة لزراعة االسنان في نینوى
حضورداخل القطرندوة سرطان عنق الرحم 

حضورداخل القطرالندوة العلمیة لطب االسنان في نینوى
محاضر و لجنة استقبالداخل القطرالندوة العلمیة التخصصیة الخامسة لفرع جراحة الفم والوجھ والفكین

الندوة العلمیة السادسة بالعلم نھتدي

نوع المطبوع

claros 4كلیة طب االسنانالحلقة الدراسیة لالجھزة المختبریة جھاز اللیزر
38دانا فارما اربیلالمشاركة في عرض منتجات شركة kin االسبانیة

مطبوعات مختلفة : كتب منھجیة ، كتب مساعدة ، كتب مترجمة ، اخرى

عنوان المطبوع

خارج \ داخل القطر خارج \ داخل القطر الغرض منھالغرض منھ

االیفادات

اداریةعلمیة

ات طب االسنان ل غدادالمؤتمر القطري االول ل داخل القطر 
claros diode laser ر انة جهاز الل ب ع استخدام و ص االتدر خارج القطر ترك

الشھادات التقدیریة

سبب الحصول علیھا
الملتقى الطالبي االول كلیة طب االسنان مشاركة في الندوة الثانیة لعلوم طب األسنان التخصصیة 

 scientific advancement symposiumمشاركة في الندوة العلمیة لزراعة األسنان 

الزیارات العلمیة و  ورش العمل

الغرض منھا

مشاركة في الندوة العلمیة السیطرة على األلم في طب األسنان 
مشاركة في الندوة العلمیةالتخصصیة في تطبیقات اللیزر في جراحة الفم 

مشاركة في الندوة العلمیةالتخصصیة في حاالت ما فبل سرطان الفم

داخل القطر
داخل القطر

حضور

خارج \ داخل القطر
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طب االسنان جامعة الموصلبحث
طب االسنان جامعة الموصلبحث

طب االسنان جامعة الموصل

طب االسنان جامعة الموصلبحث
بحث

طب االسنان جامعة الموصلبحث
طب االسنان جامعة الموصل

اللجان العلمیة
اوال: لجان مناقشة

three dimentional assessment of alveolar bone by two dimentional plain radiographs طب االسنان جامعة الموصلدكتوراە

elexxon مشاركة في دورة تدریب  على جھاز اللیزر

طب االسنان جامعة الموصلبحث
بحث

طب االسنان جامعة الموصل

بحث

طب االسنان جامعة الموصلبحث
بحث

بحث

مشاركة في دورة تدریب لزراعة االسنان برعایة مكتب الصدى و شركة دینتیوم

الكلیة\الجامعةالشھادة الممنوحة :دكتوراه ، ماجستیر ، دبلوم العنوان

طان الفم  ة ل ائ م ة و المعالجة ال المعالجة االشعاع

مشاركة في الملتقى العلمي الثاني للطب البعادي في بغداد برعایة المجلس العربي لالختصاصات الطبیة

ة المفتوحة لومالعالج الجرا للعضة االمام طب االسنان جامعة الموصلد

ة ات االبتدا للزرعة الس ة المختلفة ع الث طب االسنان جامعة الموصلماجست وقع التقانات الجراح

لوم طب االسنان جامعة الموصلد

ة ة دراسة تج طب االسنان جامعة الموصلماجست تاث الغشاء السلوي كغشاء حيوي ع التام  جروح الجلد الثان

ثانیا : لجان تقویم

benign fibro osseous lesions in orofacial regionلوم طب االسنان جامعة الموصلد
ة  ة االمام ات ازالة ذروة الجذر لالسنان العل عد عمل كساميثازون ع المضاعفات المتوقعة  ام الد ر اللورنوكس طب االسنان جامعة الموصلماجست تاث الل

ت  سفوسفون ة لعالج ال ة الفم ات الجان لومالتاث طب االسنان جامعة الموصلد
طب االسنان جامعة الموصلماجست التاث العال لالندوميثاس كغسول فموي لعالج التهاب اللثة 

الكلیة\الجامعةاطروحةدكتوراه ، رسالة ماجستیر ، دبلوم ،بحثالعنوان

طب االسنان جامعة الموصلبحث

طب االسنان جامعة الموصلبحث

طب االسنان جامعة الموصل

طب االسنان جامعة الموصل

بحث

effect of pletlet rich plasma on bone healing in combination with Osteon material in rabbit a comparative study 

طب االسنان جامعة الموصلبحث
طب االسنان جامعة الموصلبحث

طب االسنان جامعة الموصل

iso\iec 17025\2005 اعداد دلیل الجودة

dried amniotic membrane inducid epitheliazation on secondary wound healing comparative experimental study 
determination of the real distance of mandibular third molar to inferior alveolar canal 

histopathological study of 5-fluorouracil and folic acid on the tissues of gastric mucosa of the male rabbits.

an index for the measurment of normal maximum mouth opening
the effect of intermaxillary fixation on body mass index

salivary zinc level determination in patients with benign migratory glossitis 
closure of chronic oro-antral fistula with pedicle flap (a case report)

histological role of local estrogen adminstration on the healing of traumatic alveolar bone fracture
a comparative clinical evaluation on three maxillary nerve block techniques of local anesthesia in minor oral surgery 

 histological effect of Histoacryl on oral secondary wound healing a comparative expermental study 

antibacterial effect and healing potential of topically applied lecorice root extraction on expermintally induced oral wound in rabbits
the role of multidisplinary team clinic in the managememt of orthognathic patient A Seven Years Review of Orthognathic Surgery

The Role of MDT Clinic in the Management of Orthognathic Patients
orofacial bacterial infections, etiology, microbiological susptibility and surgical management

the bactericidal effect of ER,CR, YSGG laser on contaminated SLA dental implant : an invitro study
clinical and radiographical evaluation of local application of gentamicin_containing collagen sponge on the healing of bony deffects created during periapical surgery

journal of oral research chileبحث
efficacy of local hemostatic agent following minor surgeryan expermental and clinical study

comparison of osten and bone wax on bone healing
بحث
بحث
بحث

طب االسنان جامعة الموصل
طب االسنان جامعة الموصل
طب االسنان جامعة الموصل

ORCID التعریف والتسجیل في المواقع
الخزن السحابي وكیفیة التعامل مع المصادر
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2008\10\9مدیر المكتب االستشاري لطب االسنان 

شاري  ات عمل المكتب االس عة واقع و ال لجنة متا
ع الجراحة  2011مسؤول الجودة و االداء الجام ف

14\9\2011

30/3/2011

5/5/201112/5/2011رئیس لجنة تسعیر الكتب المھداة الى مكتبة الكلیة 
مقرر فرع الجراحة 

لجنة توثیق الدرجات
لجنة تدقیق اعمال اللجنة االمتحانیة 

11/16/2017
11/14/2017

7/1/2012

1/14/2018

11/10/2013

2011\1\17رئیس فرقة االسعافات االولیة احدى تشكیالت فرق الحمایة الذاتیة

7/5/2013

2011\2\28تكلیف مسؤول شعبة الجراحة
20093/4/2011\1\21عضو لجنة االرشاد التربوي و الجامعي عن فرع الجراحة

2010\10\20093\3\4تكلیف مسؤول شعبة الجراحة
2011\2\201028\10\3تكلیف مسؤول شعبة اللثة

2009\9\29لجنة متابعة مشروع تحویر قاعة الى صالة عملیات للمستشفى التعلیمي

العنوان

surgical correction of anterior open bite 

الكلیة\الجامعةالشھادة الممنوحة :دكتوراه ، ماجستیر ، دبلوم
طب االسنان/الموصل

دبلوم جراحة الفم والوجھ والفكین

2010\4\28عضو اللجنة الدراسات العلیا عن فرع الجراحة

ثالثا : االشراف على طلبة الدراسات العلیا

التكلفةتاریخ االنتھاءتاریخ البدء

2008\10\3تكلیف تدریس مادة الجراحة العامة للمرحلة الثالثة

طب االسنان/الموصل
evaluation of some properties of prepared indomethacin mouth wash and it is effect on gingival index scoreماجستیر ادویة فمویة

اللجان و المناصب االداریة

نوع التكلیف

benign fibro osseous lesions in orofacial regionدبلوم جراحة الفم والوجھ والفكین

طب االسنان/الموصل
طب االسنان/الموصل

االشراف على نشاطات طالبیة

influence of kinsiologic tape and submucosal injection of dexamethsone on post operative swelling and pain and trismus after impacted lower third molar surgery

10/1/2018مسؤول الدراسات العلیا عن فرع الجراحة 
1/27/2019مسؤول عن االرشاد للمرحلة الثانیة

ماجستیر جراحة فم 
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التكلفةالتاریخ
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التاریخالتسلسلالتاریخالجھة المانحةالتسلسل
19/5/2011كلیة طب االسنان1
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2008كلیة طب االسنان3
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2012\6\20كلیة طب االسنان6
2013\3\14كلیة طب االسنان7
2013\6\27كلیة طب االسنان8
10/1/2013كلیة طب االسنان9

11/7/2013كلیة طب االسنان10
2/27/2018كلیة طب االسنان11
3/5/2018كلیة طب االسنان12
4/30/2018كلیة طب االسنان13
########كلیة طب االسنان14
9/9/2018جامعة الموصل15
11/27/2019كلیة طب االسنان16
5/23/2019كلیة طب االسنان17
7/5/2019كلیة طب االسنان18

بوسترات
التكلفةنوع النشاط : موسم ثقافي ، معرض علمي

امراض اللسان, الترقیع النسیجي

نشاطات اخرى

ع  ش السالم حسب االمر الجام بواقع يوم  االسب ب ا مس س تم ت

عنوان النشاط

الجھة المانحة

كتب الشكر والمكافآت

لجنة تدقیق اعمال اللجنة االمتحانیة 

نوع النشاط

عضویة لجنة امتحانیة 2013
تغطیة محاضرات الجراحة العامة و اللثة دراسات

سبب الحصول علیھسبب الحصول علیھ

لجنة توثیق الدرجات

كتاب شكر وتقدیر الى كافة منتسبي كلیة طب االسنان

ضمان الجودة واالداء الجامعي 

تحضیرات الندوة العلمیة تطبیقات اللیزر في جراحة
الندوة العلمیة الثالثة في فرع الجراحة

اعضاء لجنة الدراسات العلیا 2012-2011

كتاب شكر اعطاء محاضرات

اللجنة الساندة لشعبة ضمان الجودة و االداء الجامعي

كتاب شكر عن اللجنة االمتحانیة 
ندوة فرع الجراحة

اعمال ندوة فرع الجراحة

كتاب شكر وتقدیر  نشر بحوث في مجالت عالمیة

المكافآتالشكر

تغطیة محاضرات و امتحانات الجراحة العامة
تغطیة محاضرات و امتحانات اللثة المرحلة الخامسة
تحضیرات الندوة العلمیة حاالت ما قبل سرطان الفم









 

 






