السيرة الذاتية
الصورة

االســــــــــــم  :سيف سهام سليم
امراض وجراحة ماحول االسنان

التـخـصــص

:

الوظيفــــــه

 :طبيب اسنان –تدريسي-معاون عميد للشؤون العلمية
استاذ مساعد

الدرجة العلمية :

كلية طب االسنان –جامعة بغداد

عنوان العمل :
هاتف العمل :

drsaifjuma@codental.uobaghdad.edu.iq

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

1999

املاجستري

بغداد

طب االسنان

2003

الدكتوراه
أخرى

ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

مدرس مساعد

2003

2008-2003

2

مدرس

2008

2011-2008

3

استاذ مساعد

2011

 2011لحد االن

4
5
6
ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)
بغداد

طب االسنان

الفترة من  -الى
-1999حلد االن

2
3
4
5
6
7
8

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
1
2

القســـم
امراض وجراحة ماحول االسنان

السنـــــة

املـــــادة
جراحة وامراض اللثة

منذ 2003

اطباق

2014

3
4
5
6
7
8
9

: الرسائل ) التي أشرف عليها،  ( االطاريح:ًخامسا
السنــة

القســـم
2016

امراض وجراحة ماحول االسنان

اسم األطروحة أو الرسالة
Assessment of serum levels of I1 and 6 in chronic

ت
1

periodontitis patients in relation to atherosclertiotic
cardiovasclar disease

2016

امراض وجراحة ماحول االسنان

Evaluation ofcrestal bone loss and salivary alkaline

2

phosphatase according to type of flaps desing in
dental implant surgery –a comparative

2015

امراض وجراحة ماحول االسنان

Antibacrerial effects of pomegranate extrac on

3

periodontal pathogens in vitro study
cardiovaascular cardiovascular cardiovascular

2015

امراض وجراحة ماحول االسنان

Assessment and correlation of salivary disease
level of

4

recepote activator nuclear kb ligand and alialin
phosphates with svertiy of chrnic peridontitis

2014

امراض وجراحة ماحول االسنان

Antibacterial effects of green the extract on

5

periodontal pathogens in viro study
chr relation to atherosclerotic cardiovascular

6
7

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

1

ندوة بيوم الصحة العالمي كلية دجلة الجامعة
2016-3-19
كورس حول زراعة االسنان -3-17-13
2016
التعليم المستمرفي التشخيص الفمي -3-15
2016
مؤتمر حشوات الجدور 2016-2-20-19
ندوة االدمان على وسائل االتصال
االلكترونية 2016-2-2
ندوة تقييم االداء 2016
ملتقى العلمي الثاني للتعويضات
االصطناعيىة 2016-4-5
ندوة جمعية تقويم االسنان 2016-3-11
التعليم المستمرفي صناعة االسنان -11-23
2015
التعليم المستمرفي العلوم االساسية -10-27
2015
التعليم المستمرفي التشخيص الفمي -12-14
2015
التعليم المستمرفي العلوم االساسية -12-15
2015
مؤتمر النجف 2015-12- 19-18
التعليم المستمرفي جراحة اللثة -11-2
2015
معرض الكتاب بجامعة بغداد -11-10
2015
الملتقى العلمي الثالث لطب االطفال
والوقائي2015-12-13
ندوة حول االرهاب الفكري 2015-9-15
تكليف خالل العطلة الصيفية د6715-18-
في 2015-9-10
اجتماع الجامعة المنتجة في الجامعة
1589في 2015-4-16
دورة المناصب القيادية  7108في -10-1
2015
ورشة عمل جامعة دجلة 2015-3
ندوة في جامعة االسراء 2015-6
ندوة صناعة االسنان 2015-4-17
دورة زراعة االسنان 2015-3-12-8
التعليم المستمر في فرع طب االسنان الوقائي
واالطفال2015-3-2
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية -21
2014-10
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية-4-14
2014
التعليم المستمر في صناعة االسنان -11-23
2014
التعليم المستمر في فرع التشخيص الفمي
2014-12-16
التعليم المستمر في فرع طب االسنان الوقائي
واالطفال 2014-12-27
ندوة في كلية دجلة 2015
موتمر التحدي العلمي 2014-12-18-17
التعليم المستمر في فرع ماحول االسنان -10
2014-11
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية -4-15

السنــة

مكان أنعقادها

نوع املشاركة
( حبث  /بوسرت
حضور)

2

دورة زراعة االسنان 2015-3-12-8
التعليم المستمر في فرع طب االسنان الوقائي
واالطفال2015-3-2
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية -21
2014-10
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية-4-14
2014
التعليم المستمر في صناعة االسنان -11-23
2014
التعليم المستمر في فرع التشخيص الفمي
2014-12-16
التعليم المستمر في فرع طب االسنان الوقائي
واالطفال 2014-12-27
ندوة في كلية دجلة 2015
موتمر التحدي العلمي 2014-12-18-17
التعليم المستمر في فرع ماحول االسنان -10
2014-11
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية -4-15
2014
المعرض الرابع للوحدة الرياضية والفنية
2014-4-14
التعليم المستمرفرع الصناعة 2014-4-7
المؤتمر العلمي السادس للمجلس العراقي
لالختصاصات الطبية 2014-3-31-30
التعليم المستمرفرع التشخيص الفمي -3-26
2014
اليات دورات التاهيل التربوي والدورات
التطويرية 2104-3-18
دورة زراعة االسنان 2014-3- 20-16
التعليم المستمر في فرع ماحول االسنان -10
2014-3
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية -3-6
2014
الكفاءات العلمية العراقية معين الينضب
(براءة اختراع) 2014-2-23
ندوة حول معامل التاثير 2014-2-11

3

ترديد القسم لدورة 2013-12-26 55
ورشة عمل في االستراتيجية الوطنية للتربية
والتعليم 2013-12-19
ندوة حول الممارسات القيادية كوسيلة
وكهدف النضاج جودة االداء -12-18
2013
التعليم المستمرفرع التشخيص الفمي -17
2013-12
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية -15
2013-12
ورشة العمل الوطنية لبناء القدرات في
اخالقيات البحوث الصحية والطبية - 4-2
2013-12
ندوة حول اقرار االستيراجية الوطنية
لمناهضة العنف ضد المراة 2013-12-1
ورشة عمل في وحدة التعليم الطبي -11-27
2013
التعليم المستمرفرع اطفال االسنان والوقائي
2013-11-26
التعليم المستمرفرع الصناعة -11-24
2013
الملتقى العلمي الثاني لطب االسنان االطفال
والوقائي 2013-11-20
التعليم المستمر فرع العلوم االساسية -17
2013-11
التعليم المستمر فرع امراض اللثة -11-10
2013
الموتمر العلمي الطبي السنوي الخامس -30
2013-10-31
مؤتمر مدينة الطب -12-11التاسع2013-
ورشة عمل تحت عنوان رؤية جامعة بغداد
في 2013-8-4
المؤتمر الثامن لكلية الطب جامعة النهرين
2013-5
المؤتمر الحادي عشر-كلية الرافدين الجامعة
2013-5
ندوة علمية لجمعية تقويم االسنان العراقية –
كلية طب االسنان 2013-4
المؤتمر العلمي الوطني الموحد الثاني لكليات
طب االسنان 2013-4
المؤتمر السنوي للكشف المبكر على
السرطان 2013-4
التعليم المستمر فرع التشخيص الفمي -4
2013
التعليم المستمر فرع الصناعة 2013-4
ندوة االخالقيات المتعلقة بابحاث الجينوم
والهندسة الوراثية البشرية 2013-3-20
التعليم المستمر فرع امراض وجراحة
ماحول االسنان 2013-3
التعليم المستمر فرع االطفال والوقائي -3
2013
ندوة علمية الموسومة هندسة المواد الطبية
واالحيائية في قسم هندسة المواد الجامعة
التكنولوجية 2013-3
ندوة ضمان الجودة واالداء الجامعي -3
2013
ندوة ضمان الجودة واالداء الجامعي -2
2013

4

مؤتمر بغداد الدولي االول في طب االسنان
التجميلي وزراعة االسنان 2012-12
التعليم المستمر فرع الصناعة 2012-12
المؤتمر الدولي لمدينة الطب و لكلية الطب
2012-11
المؤتمر العلمي السنوي الطباء االسنان
الدوريين 2012
المؤتمر العلمي للتمريض 2012
الندوة العلمية الثالثة لكلية طب االسنان
الجامعة المستنصرية 2012
المؤنمر العلمي الثاني للعلوم الطبية جامعة
دهوك 2012
المؤتمر الوطني الموحد لكليات طب االسنان
العراقية 2012
المؤتمر السنوي الثاني للم الشمل 2012
مؤتمر النجف لالسنان 2012
التعليم المستمر فرع اللثة 2012
الندوة العلمية االولة لفرع االطفال والوقائي
2012
التعليم المستمر فرع اللثة 2011
التعليم المستمر فرع التشخيص الفمي 2011
التعليم المستمر لفرع االطفال والوقائي
2011
المؤتمر العلمي السنوي الثاني لطلبة
الدراسات العليا 2011

5

2010التعليم المستمر فرع اللثة
التعليم المستمر المتخصص الورام الراس
والرقبة 2010
2010التعليم المستمر فرع اللثة
التعليم المستمر المتخصص الصابات الراس
والوجه 2010
دورة تدريبية لزراعة االسنان 2010
التعليم المستمر لفرع معالجة االسنان 2009
المؤتمرالعلمي الثامن عشر لطب االسنان
2009
دورة تدريبية لزراعة االسنان 2006
المؤتمر العالمي لطب االسنان في بيروت
2006
دورة التعليم المستمر بجامعة بغداد 2006
التعليم المستمر فرع اللثة 2005
التعليم المستمر فرع معالجة االسنان 2005
دورة تدريبية بعلم الحاسوب 2005

6
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سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
حصول مجلة كلية طب االسنان على ثالث من معامل التاثير
اصبح للمجلة موقع خاص بها وحصلت على افضل مجلة
عراقية لعام 2014
E-examانشاء االمتحان االلكتروني لطلبة الدراسات
العليا والول مرة في العراق
المساهمة في انشاء التصحيح االلكتروني
جمع اوليات الدراسات العليا منذ تاسيسها ب  1974واصدار
كتاب بذالك
ارشفة اطاريح ورسائل طلبة الدراسات العليا وضعها في مكتبة
الكلية
انشاء نظام ارشفة لمعلومات طلبة الدراسات العليا
قبول وتخرج المئات من طلبة الدراسات العليا وانجاز
معامالتهم
المساهمة في تاسيس موقع خاص لكلية طب االسنان
متابعة وانجاز كل مايخص الشوون العلمية
ارفاد المكتبة ومجانية التعليم بالمئات من الكتب الحديثة
تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل والتعليم
المستمر في الكلية
العشرات من الجان في الكلية والجامعة والوزارة
مساهم في لجنة البنى التحتية الخاص بطب االسنان
تنظيم الخطط البحثية للتدريسين وطلبة الدراسات العليا
تدريس طلبة االولبة والعليا واجراء العمليات في اختصاص
اللثة
انشاء غرفة خاصة بالعمليات في فرع اللثة
انشاء غرفة خاصة بالمجلة

خارج الكلية
جلان دعم حبوث طلبة الدراسات العليا
جلان دعم حبوث االساتذة
جلان البنة التحتية
جلان تطوير املناهج والتعليم املستمر لوزارة الصحة

تقييم البحوث في مجلة كلية طب االسنان عدد  21ومجلة
هولير عدد  4الرافدين 2
تعضيد بحوث عدد 19
مناقشة طلبة دراسات عليا عدد 13
مقيم لغوي الطاريح دراسات عليا عدد 5
مقوم علمي 11

.  املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم:ثامنا
السنة

حمل النشر

أسم البحث

2016 جملة كلية طب االسنان

ت

Assessment of alkalin phosphates , salivary flow rate and
salivary potential of hydrogen in relation to severity of chronic
periodontitis

1

antimicrobial effects of green tea extracts of porphyromonas gingivalis

2

2015

josr

2015

جملة كلية طب االسنان

in vitro study 2015
2 antimicrobial effects of green tea extracts of aggregabacter
actinomycetemcomitans in vitro study 2015

2015

جملة كلية طب االسنان

Journal of Baghdad 3 Photodynamic therapy And Periodontology
College of Dentistry 2015

4

2015

جملة كلية طب االسنان

4 PeriimplantitisJournal of Baghdad College of Dentistry 2015

5

2014

جملة كلية طب االسنان

5 Stem cells a novel approach to periodontal regeneration Journal of
Baghdad College of Dentistry 2014

6

2013

جملة كلية طب االسنان

2012

جملة كلية طب االسنان

2011

جملة كلية طب االسنان

2010

جملة كلية طب االسنان

2010

مستنصرية

2009

جملة كلية طب االسنان

2008

جملة كلية طب االسنان

2008

جملة كلية طب االسنان

6 Local drug delivery systems for treating periodontal diseases
Journal of Baghdad College of Dentistry 2013.

Azithomycin as an adjunctive to non surgical treatment in
comparison with doxycycline in chronic periodontitis patients: 2months randomized clinical trial. Journal of Baghdad College of
2012.
8 Association between psychosocial factors andDentistry
periodontitis.
Journal of Baghdad College of Dentistry 2011.
7

9 Hereditary Gingival Fibromatosis. Journal of Baghdad College of
Dentistry 2010.
10 The usefulness of Ramfjord teeth to represent the full mouth pocket
depth in epidemiological study. Mustansiria Dental Journal 2010

11 Distribution and localization of ground substance of
carbohydrate group in an inflammatory and phenytion induced
gingival enlargement using histochemical method. Journal of
Baghdad College of Dentistry 2009.
12- Reliability of Family History Report among Relatives of
Aggressive Periodontitis Patients. Journal of Baghdad College of
Dentistry 2008.

13-12-Months clinical comparison between modified Widman flap
with or without enamel matrix derivative for the treatment of
infrabony defects. Journal of Baghdad College of Dentistry 2008.

.  عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية:تاسعا
نقابة اطباء االسنان



3

7
8
9
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12
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عاشراً :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

1
2
3
4
5
6

شهادة تقديرية من الوزير حول حصول مجلتنا كافضل مجلة
لعام 2014
شكر وتقدير من مدير عام وزراة التعليم العالي والبحث
العلمي حول المجلة العلمية
 38شكر وتقدير من عميد كلية طب االسنان –جامعة بغداد

اجلهة املاحنة

السنة

وزارة التعليم
وزارة التعليم
كلية طب االسنان

شكر وتقدير من مساعد رئيس جامعة بغداد6

جامعة بغداد

شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد1

جامعة بغداد

شكر من عميد الرافدين الجامعة

جامعة الرافدين

حادى عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة.
ت
1

أسم الكتاب
ال يوجد

2
3
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات.



العربية
االنكليزية

سنة النشر

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

