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اسم المجلة

journal of oral research

استاذ

Edorium journal of Dentistry

البحوث العلمية

البحوث المنشورة:- اوال

عنوان البحث

the effect of the new hemostatic agent Ostene® on bone healing: An 

Effect of length and diameter of dental implants on primary stability

Al – Rafidain Dent J

International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering

Assessment of Peri Implant Osteal Changes by Radiographic Evaluation Using Standard Orthopantomograph and Periapical View a Retrospective Study

Inter oral surgeon‟s estimation and performance of dental implant as a restoration of oral occlusal integrity (a survey study questionnaire)

Evaluation of Chitosan as dressing for skin wound. Histopathological experimental study in rabbitsAl – Rafidain Dent J
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مشترك1

مشترك2

اسم المجلة عنوان البحث

Efficacy of Local Haemostatic Agent Following Minor Surgery (An Experimental and Clinical Study)

البحوث المقبولة للنشر:- ثانيا

Al – Rafidain Dent J

كلفة البحث

البحوث قيد االنجاز:- ثالثا

نسبة االنجازعنوان البحث

1000$

1000$

Bone regeneration advanced through nanoparticles Hydroxyapatite from marine shells: an experimental study in rabbits 90%

efficacy of a new formulation paste as an alternative theraputic agent in remedy of traumatic ulcer: an experimental study50%



الكلفةتاريخ االنعقادالتسلسل
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الكلفةتاريخ االنعقادالتسلسل

17/11/2013

21/4/2014

4/12/2013

2/4/2013

2007

2008

2008

2011

محاضرداخل القطرالمؤتمر الموصل الثاني لطب االسنان و جراحة الوجه والفكين

مشاركداخل القطرالمؤتمر الموصل االول لطب االسنان و جراحة الوجه والفكين

المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية

المؤتمرات:- اوال

باحث ، محاضر ، حضور:نوع المشاركة  داخل  خارج القطر عنوان المؤتمر

erbil international dental meetingمحاضرداخل القطر

عضو لجنة علمية داخل القطرالمؤتمر الموصل الرابع لطب االسنان و جراحة الوجه والفكين

مشاركداخل القطرالملتقى الطالبي االول في كلية طب االسنان

الندوات العلمية: ثانيا 

باحث ، محاضر ، حضور:نوع المشاركة داخل  خارج القطرعنوان الندوة

مشاركداخل القطر

مشاركداخل القطرwaterlase laser device clinicalapplication in dentistry بعنوان 17/11/2013ندوة التعليم المستمر لفرع الجراحة الفم والوجه والفكين بتاريخ 

الندوة العلمية لمعالجة االلم في طب االسنان

مشاركداخل القطرadvance in restorative dentistry بعنوان   21/4/2014الندوة العلمية التخصصية الثانية لفرع العالج التحفظي  بتاريخ 

scientific symposium of prosthetic department    8 th scientific symposium of prosthetic department   4/12/2013ندوة التعليم المستمر الثامنة لفرع االصناعة بتاريخ 

dental implantology on the Otmedical implant system in 2nd of april 2013مشاركداخل القطر

لندوة العلمية لزراعة االسنان

)حالت ماقبل سرطان الفم(الندوة العلمية االولى لفرع جراحة الفم و الوجه والفكين 

الندوة التخصصية االولى لفرع جراحة الفم والوجه والفكين



2009

2007

الكلفةتاريخ االنعقادالتسلسل

الكلفة

التكلفةتاريخ االيفادالتكلفةتاريخ االيفاد

التاريخالتكلفةالتاريخ

الحلقات الدراسية: ثالثا 

عدد المشاركينالجهةعنوان الحلقة

تطبيقات الليزر في (ع جراحة الفم والفكين )الندوة العلمية التخصصية لفرجراحة الفم 

)االفاق الحديثة في طب وجراحة الفم واالسنان(الندوة التخصصية الثالثة لفرع جراحة الفم والوجه والفكين 

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

نوع المطبوععنوان المطبوع

االيفادات

اداريةعلمية

داخل القطر\ خارج  داخل القطر\ خارج  الغرض منهالغرض منه

الزيارات العلمية و  ورش العمل

داخل القطر\ خارج الغرض منها

الشهادات التقديرية

سبب الحصول عليها



الكلفةالتاريخالتساسل

الكلفةالتاريخالتساسل

الكلفةالتاريخالتساسل

لجان مناقشة: اوال

الجامعة\الكليةدكتوراه ، ماجستير ، دبلوم:الشهادة الممنوحة  العنوان

اللجان العلمية

لجان تقويم: ثانيا 

الجامعة\الكليةاطروحةدكتوراه ، رسالة ماجستير ، دبلوم ،بحثالعنوان

االشراف على طلبة الدراسات العليا: ثالثا 

الجامعة\الكليةدكتوراه ، ماجستير ، دبلوم:الشهادة الممنوحة العنوان



التسلسل

التاريخالتسلسل موسم ثقافي ، معرض علمي: نوع النشاط 

مستمرة

اللجان و المناصب االدارية

20172019لجنة الجرد

مسوولة شعبة الجراحة 

مستمرة2017لجنة الجودة 

التكلفةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءنوع التكليف

2017

20182019لجنة االرشاد التربوي

مستمرة2019لجنة االقسام الداخلية

االشراف على نشاطات طالبية

التكلفةعنوان النشاط



التكلفةالتاريخ

التاريخالتسلسلالتاريخالجهة المانحةالتسلسل

9/5/2019كلية طب االسنان

13/3/2019كلية طب االسنان

11/12/2018كلية طب االسنان

10/3/2019نقابة االسنان

24/3/2019كلية طب االسنان

20/3/2019كلية طب االسنان

9/9/2018رئيس الجامعة

23/5/21019كلية طب االسنان

كتب الشكر والمكافآت

نشاطات اخرى

نوع النشاط

لجنة تحضيرية لندوة جراحة الفم

الجهة المانحةسبب الحصول عليهسبب الحصول عليه

النتشر في مستوعبات سكوبس

عضو اللجنة العلمية في الموتمر الموصل الرابع 

لجنة تحضيرية في ورشة العمل

لجنة الجرد

المكافآتالشكر

استقبال ثانوية المعرفة

القاء محاضرات خالل الدورة التدريبية التابعة لنقابة االسنان

نشاطات التعليم المستمر


