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تقنيات السانانالتخصص العام
تقنيات تعويضات الوجه والفكين التخصص الدقيق

جامعة لندنالجامعة التي تخرج منها 
2013سانة التخرج

عناوين البحوث المنشورة وجهة النشر ورابط
النشر

قياس القوة المستعرضة للكريلك.1 
باساتخدام العلجات السطحية المختلفة. مجلة

11، المجلد 2014المستنصرية للسانان. 
.95-88، الصفحات 1العدد 

تأثاير اساتخدام الشأكال المشتركة. 2
والمعالجة السطحية على القوة المستعرضة
للكريلك. المؤتمر الدولي الثاني للتخصص

.2015الطبي والصحي، 
قوة الشد للكريلك  المتأثارة  بالماء المياه.. ال3

، العدد2، المجلد 2015مجلة المثنى الطبية، 
33-27، الصفحة: 1
تأثاير إضافة الطلء الزيتي على صلبة. 4

الجزئي من الكريليك العين الصطناعية.
90-87): 2 (38مجلة طب السانان العراقية. 

 تأثاير إضافة الزيت الزيتي على قوة.5
المستعرضة من الكريليك المستخدم في العين

الصطناعية. المؤتمر الدولي الثالث
.2016للتخصص الطبي والصحي، 

تأثاير أكاسايد المعادن على بعض الخواص. 6
الميكانيكية للكريلك المستخدم في البدائل

،2016العينية. مجلة المستنصرية للسانان. 
..84-77، الصفحات 1 العدد 13المجلد 

تأثاير إضافة مايكرأكسيد الزنك على. 7
الصفات الفيزيائية للكريليك. مجلة المثنى

86-80): 2 العدد  (3؛ المجلد 2016الطبية 



تأثاير إضافة بعض المواد المضافة. 8
وطريقة التجفيف على مقاومة النضغاط

لمنتجات الجبس. مجلة تكريت لعلوم السانان.
32-25، المجلد الخامس: 2017

.تأثاير اضافة نترات الفضة في تركيز9
مختلف على بعض خصائص الكريليك.

، المجلد2017مجلة المستنصرية للسانان. 
.117-110، الصفحات 1 العدد 14

 تأثاير السيليكا إلى صلدة وقوة.10
المستعرضة للكريلك . المؤتمر الدولي

.2016الثالث للتخصص الطبي والصحي، 

ى قلللوة. تلللاثاير إضلللافة اللللبرايمرات علللل11
الرتبللاط بيللن سالليليكون والكريليللك. المجلللة
البريطانيللة للطللب والبحللوث الطبيللة. المجلللد

-1034الثامن .العدد الثاني عشر .الصللفحات 
1044.

جهاز قياس نسبة النزلقابراءات الختراع وجهة الصدار
جهاز اليصالية الحرارية

الموتمرات الدولية ( عنللوان المللوتمر والجهللة
المنظمة وعنوان البحث)

المللؤتمر الللدولي العلمللي الثللاني للتخصصللات
). /المعهللد التقنللي2015الصللحية والطبيللة (

الطبي / باب المعظم. تاثاير الشأللكال المتعللددة
والمعالجة السللطحية علللى القللوة المستعرضللة

للكريلك. 

الملؤتمر الللدولي العلملي الثلالث للتخصصللات
) / المعهللد التقنللي2016الصللحية والطبيللة (

الطبي / باب المعظللم. تللأثاير إضللافة الصللباغ
الزيتيللة علللى القللوة المستعرضللة للكريلللك

المستخدم في تصنيع البدائل العينية.

الملؤتمر الللدولي العلملي الثلالث للتخصصللات
) .المعهلللد التقنلللي2016الصلللحية والطبيلللة (

الطللبي / بللاب المعظللم. تللأثاير إضللافة أوكسلليد
السللليلكا عللللى صللللدة والقللوة المستعرضلللة

للكريلك المبطن.
 دورات 4عدد الدورات واسام كل دورة

.تعويضات الوجه والفكين 1
.طرقا تلوين التعويضات الوجهية2
. البدائل العينية 3
.تعويضات الوجه والفكين 4



المواد التي قام بتدريسها في الدراساات الولية
والدراساات العليا ( السنة ومكان التدريس)

-لحللد الن)(2013تعويضات الوجه والفكين (
قسم تقنيات السانان)
 –لحلللد الن)(قسلللم2014البلللدائل العينيلللة ( 
التقنيات البصرية)

المشاريع التي اشأرف عليهللا للدراساللات العليللا
(اساللم المشللروع واساللم الطللالب والسللنة واساللم

البرنامج)

ل يوجد

عنلللاوين مناقشلللات الدراسالللات العليلللا ( اسالللم
الرساالة ,اسام الطالب ,مكان المناقشة , السنة )

ل يوجد
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Firas Abd KATIFull name
College  of  health  &medical
technology /Baghdad

College /institute 

Firas_abd26@yahoo.comOfficial email
Master degree Certificate 
Dental technology General speciality
Maxillofacial &craniofacial technology Accurate speciality 
London universityThe university from which he graduated 
2013Year of graduation
1.Transverse  strength  measurements  of
repaired  acrylic  resin  modified  with
different  surface  treatments.
AlMustansiria Dental Journal. 2014, vol
11 No 1 , page 88-95.
2.  Effect  of  different  joint  shapes  and
surface  treatment  on  the  flexural
strength  of  repaired  acrylic  resin.  2nd
international  conference  of  medical  &
health speciality, 2015.
3.Tensile  strength  of  repaired  acrylic
resin  influenced  by  water  ageing.
almuthana medical journal , 2015, vol 2
no 1 , page :27-33 
4. Kati F, Al-Kaabi A. Part I: Effect of
oil paint addition on micro hardness of
acrylic  ocular  prosthesis.Iraqi  dental
journal. 38(2) :87-90
5.Kati F, Al-Kaabi A. Part II: Effect of
oil  paint  addition  on  the  flexural
strength of acrylic ocular prosthesis. 3rd
international  conference  of  medical  &
health speciality, 2016.

6.effect  of  metal  oxides  on  some
mechanical  properties  of  clear  acrylic
specific for artificial eye. AlMustansiria
Dental Journal. 2016, vol 13 No 1 , page
77-84.
7.  The  effect  of  adding  micro  zinc  oxide

Titles of published researches , publisher
and publishing link



filler  to  heat-polymerizing  acrylic  resin  on
some  physical  properties.  Muthanna
Medical Journal 2016; 3(2):80-86

8. effect  of adding some additives and
drying method on compressive strength
of  gypsum products.  Tikrit  journal  for
dental sciences. 2017, 5 : 25-32

9.  Effect  of  incorporation  of  silver
nitrate  in  different  concentration  on
some  properties  of  heat  cured  acrylic
resin.  AlMustansiria  Dental  Journal.
2017, vol 14 No 1 , page 110-117.

10. Kati F, Abood k .The effect of silica
addition  on  hardness  and  flexural
strength of relined acrylic denture base.
3rd  international conference of medical
& health speciality, 2016.

11.  the  effect  of  different  primers  on
peel  bond  strength  between  cosmesil
silicone  and  acrylic  resin.  British
Journal  of  medicine  and  medical
research.2015,8(12), 1034-1044.

Slip measuring device
Thermal delivery device

Patent and there issures

1.2nd  international  conference  of
medical  &  health  speciality,  2015.
Medical  technical  institute.   Effect  of
different  joint  shapes  and  surface
treatment  on  the  flexural  strength  of
repaired acrylic resin.

2.3rd international conference of medical
&  health  speciality,  2016.  Medical
technical institute . Part II: Effect of oil
paint addition on the flexural strength of
acrylic ocular prosthesis. 

3.3rd international conference of medical
&  health  speciality,  2016.  Medical
technical institute  .   The effect of silica
addition  on  hardness  and  flexural
strength of relined acrylic denture base. 

International conferences 
Titles of the conferences , organizer, and
research titles )

Four courses :
1.Maxillofacial prosthesis

No of teaching courses and title of each
one



2. Colouring methods for maxillofacial
prosthesis
3. Ocular prosthesis
4.New technical methods for fabrication
of maxillofacial prosthesis

Maxillofacial  prosthesis  (2013  –till
now)
Ocular prosthesis (20140 till now)

The materials he taught in primary and
postgraduate studies 

Nothing 
Projects  supervised  for  postgraduate
studies  (  name  of  project  ,  name  of
student , year, name of program)

Nothing Titles  and  discussions  of  postgraduate
studies  (  name  of  student,  name  of
program , place , year)


