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الدورات وورش العمل المشارك بها:
 -1المشرف والمحاضر في دورة (حشوات الجذور) في كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة للفترة (-20
.)0222/20/26
 -2مشارك في ورشة عمل بعنوان (معايير مخرجات كلية طب األسنان المطلوبة في سوق العمل) في كلية طب
األسنان – جامعة الكوفة للفترة من (.)0222/3/01-03
 -3المشرف والمحاضر لدورة (تقنيات الحاسوب واستخداماته) لتدريسي كلية طب األسنان – جامعة الكوفة
()0222/5/6
 -2المشرف والمحاضر في دورة(استخدام الليزر في االنسجة الرخوة) في كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة للفترة
(.)0222/6/06-05
 -5المشرف والمحاضر في دورة (تطبيقات الليزر في األنسجة الصلبة) في كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة للفترة
(.)0222/22/6-0
 -6مشارك في ورشة العمل التي بعنوان (المقرر الدراسي وأهميته) في كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة للفترة
(.)0222/20/20
 -7مشارك في ورشة العمل التي بعنوان (األهداف السلوكية) في كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة للفترة
(.)0222/20/21
 -8محاضر في دورة (زراعة األسنان) التي أقيمت في كليتنا للمدة من  0220/0/09على مدى أسبوع.
المشاركة في المؤتمرات العلمية ونوع المشاركة:
(خارج العراق)
 -2مشارك في مؤتمر تقويم األسنان في الواليات المتحدة سنة .0222
 -0مشارك في مؤتمر  Adeecلزراعة األسنان في دولة االمارات سنة .0228
 -3مشارك في مؤتمر  Adeecلزراعة األسنان في دولة االمارات سنة .0226
 -1مشارك في مؤتمر  Adeecلتجميل األسنان في دولة االمارات سنة .0222
(داخل العراق)
 -1محاضر في المؤتمر العلمي لنقابة أطباء األسنان لسنة ()2669
 -2محاضر في المؤتمر العلمي لنقابة أطباء األسنان لسنة ()2668
 -3محاضر في المؤتمر العلمي لكلية طب األسنان جامعة بغداد لسنة ()2668
 -2محاضر في المؤتمر العلمي لكلية طب األسنان جامعة بغداد لسنة ()2666
 -5محاضر في المؤتمر العلمي لكلية طب األسنان جامعة بغداد لسنة ()0222
 -6محاضر في المؤتمر العلمي لكلية طب األسنان جامعة بغداد لسنة ()0222
 -7محاضر في المؤتمر العلمي لكلية طب األسنان جامعة بغداد لسنة ()0220
 -8محاضر في المؤتمر العلمي لنقابة أطباء األسنان لسنة ()0223
 -9محاضر في مؤتمر نقابة أطباء األسنان فرع النجف االشرف (.)0225
 -12محاضر وعضو اللجنة العلمية في المؤتمر األول لكلية طب األسنان – جامعة الكوفة بعنوان (اإلبداع الفكري
الحديث في علوم طب األسنان) للفترة من 0222/1/00-02
عقد في اربيل بعنوان (لم الشمل) للمدة من .0222/1/29-25
 -11رئيس جلسة في مؤتمر طب األسنان الذي ُ
3

عقد في محافظة النجف االشرف لـ دائرة
 -12رئيس جلسة علمية ،وجلسة نقاشية في مؤتمر طب األسنان الذي ُ
صحة النجف للمدة .0220/0/05-01
 -13محاضر في ندوة بعنوان (رعاية األم الحامل وطب األسنان) في كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة للفترة
(.)0222/6/32
 -12محاضر في ندوة بعنوان (أمراض اللثة) في كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة للفترة (.)0222/22/32
الخبرات العلمية:
 -2لديه دبلوم مهني في مجال تقويم األسنان اسبانيا باإلضافة إلى مجال اختصاصه.
 -0لديه دبلوم مهني مجال زراعة األسنان جامعة وايرويك –المملكة المتحدة باإلضافة إلى مجال
اختصاصه.
الخبرات األكاديمية:
 -1مشرف خارجي على طلبة الماجستير لتطبيقات الليزر في طب االسنان –جامعة السودان للعلوم0226-0223
.
 -2مشرف الدراسات العليا في كلية التربية الرياضية في جامعة بابل (دكتوراه) وكربالء (ماجستير)في تطبيقات
الليزر على الرياضيين
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المنصب
تدريسي (مدرس )
محاضر في الجراحة الوجه
محاضر في مادة امراض اللثة
محاضر في مادة الترميم
معاون العميد االداري
مدير قسم الليزر وزراعة االسنان
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0223-0222
0223-0222
0225 - 0223
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مدير المركز الطبي الدولي
مدير شعبة االسنان

0222- 0229
2669-2661

مكان العمل
مسول وحدة الليزر ومدير عيادات
فرع جراحة الوجة والفكين
فرع امراض اللثة
فرع ترميم االسنان
كلية طب األسنان  /جامعة الكوفة
مركز ام القيوين – وزارة الصحة –
االمارات العربية المتحدة
االمارات العربية المتحدة
دائرة صحة النجف

المساهمات في خدمة المجتمع
ت
2

مكان تقديم المساهمة
العيادات االستشارية

نوع المساهمة

التاريخ
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التاريخ
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عنوان الجائزة
دروع مختلفة

ت
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:التلطيف والتشكرات
 سنوات3  كتاب شكر خالل32
5-8- 2013 شكر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
2-4- 2012
شكر السيد رئيس جامعة الكوفة
17-2-2013
شكر السيد رئيس جامعة الكوفة
. 23-4-2013
شكر السيد رئيس جامعة الكوفة
22-7-2013
شكر السيد رئيس جامعة الكوفة
14-10 -2012
تثمين جهود من قبل المساعد العلمي-

-1
-2
-3
-2
-5
-6

المحاضرات
Laser application in oral and maxillofacial surgery -2
Laser application in periodontology -0
Laser application in operative dentistry -3
Dental X- Rays -1
Laser in implant logy -5
Laser in orthodontic -9
Laser in preventive dentistry -9
Laser in pedodontics -8
Laser in oral medicine -6
Laser in oral endodontic -22
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