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التسلل السابعه من مجموع 197
ماجستير طب الفم \ جامعه بغداد \ كليه طب االسنان 1995
دكتوراه طب الفم \جامعه نيوكاسل\ بريطانيا \ ايلول 2012
اللقب العلمي :استاذ مساعد في كليه طب االسنان \ جامعه بغداد
تاريخ اول تعين1990 \9\2 :
منتميه الى نقابه اطباء االسنان العراقيه منذ 1990\9\11
الخبره العلميه 1990\9\2:الى  1991\9\30عملت كطبيبه اسنان في المركز الخصصي في المامون ومركز الداودي
لصناعه وتقويم االسنان ومركز حي العامل
من  1991\10الى  1992 \10عملت كمعيده في جامعه بغداد\كليه طب االسنان
من  1992\11الى  1994 \12دراسه الماجستير جامعه بغداد\كليه طب االسنان
من  1995الى  1999\3مدرس مساعد في جامعه بغداد\كليه طب االسنان
 1999\4الى  2004\6عملت في مستشفى االقصى التخصصي كطبيبه اسنان اختصاص في اليمن\ الحديده
من  2005\8\6رجعت للعمل في جامعه بغداد\كليه طب االسنان
 2006\5\17ترقيه علميه الى مرتبه مدرس في فرع التشخيص الفمي –طب الفم \ جامعه بغداد\كليه طب االسنان
من  2008 \3\22الى  2012\11\16دراسه الدكتوراه في طب الفم في بريطانيا في جامعه نيوكاسل
من  2012\12\18الى االن تدريسيه في فرع التشخيص الفمي –طب الفم \ جامعه بغداد\كليه طب االسنان
 2015\2\23ترقيه علميه الى مرتبه استاذ مساعد االمر االداري  1002في  2016 2\3و االمر الجامعي  2354في
2016 1\27

Professional registration:
1. Member of Iraqi Dental Association- Registration number: 3175 in /09/1990
2. Member of International Association of Dental Research (IADR) 2010
3. Member of IAOR (Iraqi Division of the IADR) 2010
Research Interests and experience:
Oral Lesions
Salivary Composition
Oral Oncology
TMJ Disorders
Organizing and arranging seminars for undergraduate students in the Oral Medicine
Clinic. Supervised final-year dental students in their final graduation projects

البحوث المنشوره
1. Salivary changes during pregnancy- Journal of pharmacy-Baghdad
University-2000
2. Prevalence of bruxism among termporomanidibular disorders patients (with
clinical sign and symptoms) –Iraqi dental journal -2002
3. Prevalence of oral lesions in 919 patients -Iraqi dental journal -2002
4. Salivary Flow Rate and PH in Relation to Tongue Surface Variations- Journal
of Baghdad Collage of Dentistry- 2007
5. Tissue autofluorescence–an aid to excision margins in oral precancer surgery2010
6. An Investigation into the Diagnosis, Prediction and Management of Oral
Potentially Malignant Disorders. PhD Thesis- Newcastle University- UK –
September 2012
7. Awareness and knowledge of oral cancer among final year undergraduate
dental students in Baghdad-Iraq - Journal of Baghdad Collage of Dentistry 2013
8. Clinical Study: Clinical Outcome Following Oral Potentially Malignant
Disorder Treatment : A 100 Patient Cohort Study.
International Journal of Dentistry, Volume 2013
9. Correlation between Streptococci Mutans and salivary IgA in relation to some
oral parameters in saliva of children- Journal of Baghdad Collage of Dentistry
-2014
10. Time to treat: Treatment time does not adversely affect clinical outcome
following laser excision of oral potentially malignant disorders. Journal of
Oral and Maxillofacial Surgery. Photon 117 (2014) 169-178
11. Changes in Epidermal Growth Factor Receptor Gene Copy Number during
Oral Carcinogenesis. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention, 2016
12. Risk Factors of Oral Cancer and Potentially malignant disorders (PMDs) –
Developing a High / Low Risk Profiling System. Journal of Baghdad Collage
of Dentistry-2016
13. Salivary α-Amylase Level in Relation to the Oral Health Parameters among
Children in Baghdad City - Journal of Baghdad Collage of Dentistry-2016

14. Effectiveness of intra articular injection of platelet –rich plasma in patients
with anterior disc displacement with reduction. Acceptance in Journal of
Baghdad Collage of Dentistry-2016. Vol. 29(1), March 2017
15. Oxidative Stress Status in Hypertensive Patients on Capoten Treatment
Bahaa Noor Madhloom and Ameena Ryhan Diaji
2018, International Journal of Science and Research, Volume 7 Issue 2
16. Assessment of Salivary Sialic Acid in Patients with Oral Lichen Planus and
Healthy Individuals
Adel Jasim Mohammed, Ameena Ryhan Diajil
) International Journal of Science and Research (IJSR
Volume 7 Issue 1, January 2018
17. Oral findings, salivary creatinine and urea levels in CKD patients on
hemodialysis and on conservative treatment.
Ithar kareem salim Ameena Rayhan Diajil. J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 10(12), 2018,
3299-3304
المشاركات
1996 حاصله على دوره طرائق التدريس والتدريب الجامعي.1
حاصله على دوره تاهليه الستخدام الحاسبات في مركز الحاسبه االلكترونيه في جامعه بغداد.2
 في مستشفيات نيوكاسل في بريطانيا2012  الى2008  من تشرين الثانيObserver Status .3
مشاهده ومتابعه تشخيص ومعالجه حاالت سر طان وحاالت ماقبل سرطان الفم

 في لندنHORIBA Jobin Yvon Ltd)(Raman spectroscopy application training . 4
2010

المؤتمرات
2010  المؤتمر االوربي الرابع لر سرطان الفم والرقبه في اليونان –كريس اذار.1
2011  في االمارات العربيه المتحده في شباطAEEDC  مؤتمر.2
2011  في كليفورنيا في الواليات المتحده االمريكيه اذارIADR  مؤتمر.3
2013 المؤتمر الثاني لجامعه اليرموك كليه طب االسنان في اذار..4
الؤتمر االول لخريجي برامج االبتعاث لوزاره التعليم العالي.5
2013 المؤتمر العلمي لكليات طب االسنان في العراق في نيسان.6
2013  الؤتمر العلمي الدولي االول للتقنيات االحيائيه التطبيقه تشرين االول.7
2013  المؤتمر العلمي الثامن لطب النهرين في ايار.8
2013  الملتقى العلمي الثاني لفرع طب اسنان االطفال والوقائي في تشرين الثاني.9
2013  مؤتمر مدينه الطب في كانون االول10

 .11المشاركه في ورشه عمل طب الفم في اربيل في شباط 2014
 .12المؤتمر العلمي السادسللمجلس العلمي العراقي لالختصاصات الطبيه في اذار 2014
 .13المشاركه في  PCRورشه عمل في كليه اطب جامعه بغداد في نيسان 2014
.14مؤتمر وزاره الصحه العلمي لتطور تقنيات فصل الدم في العراق في نيسان 2015
 .15مؤتمر مكه الدولي الثاني عشر لطب االسنان نيسان 2015
.16المؤتمر العالمي السنوي FDIفي بانكووك ايلول 2015
.17مؤتمر النجف الدولي في كانون االول في 2015
.18الملتقى الثالث لطب االسنان االطفال والوقائي في كانون االول 2015
.19المؤتمر العالمي للسرطان في شباط 2015
.20مؤتمر بغداد لحشوات الجذور في شباط 2016
.21مؤتمر العالمي الثالث لالختصاصات الطبيه و الصحيه في اذار 2016
.22مؤتمر الجامعه التقنيه الوسطى في اذار 2016
.23المؤتمر العلمي لكليه الطب في تشرين الثاني 2016
 .24المؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا لجامعه بغداد كليه طب االسنان في كانون االول 2016
.25ندوه الكشف المبكر لسرطان الثدي في العراق 2016
2017 \12\13

2017\12\14

 26مؤتمر كليه الطب

.27مؤتمر كليه الطب السادس عشر مؤتمر

2017\11\29

2017\11\30

.28مؤتمر الدراسات العليا الثاني عشر -مشاركه-بوستر 2017\12\20

2017\12\21

.29مؤتمر ابن سينا للعلوم الطبيه والصيدالنيه االول -مؤتمر -بوستر

2017\11\16

2018\2\22

.30مؤتمر الدراسات العليا لكليه الطب

.31مؤتمر رافع الجبوري الثاني العالمي للتجميل -مشاركه-بوستر 2017\9\15
.32مؤتمراالسراء الدولي الثاني مشاركه-بوستر 2018\3\5
.33الملتقى الرابع لطب اسنان االطفال والوقائي

2018\3\6

مشاركه-بوستر

.34المؤتمر السنوي العلمي لكليه طب االسنان محاضره-

.37دوره التعليم المستمر ندوه -

2018\3\11

2018\3\19

.35مؤتمر دائره صحه االنبار السابع مشاركه -بوستر 2017\12\16
 .36ندوه الكشف المبكر عن سرطان الفم

2017\9\16

2017\12\17

محاضره فرع التشخيص الفمي

محاضره فرع التشخيص الفمي

2018\3\20

2018\4\3

2018\3\14

فرع امراض اللثه 2017\11\27

.38دوره التعليم المستمر

ندوه

.39سمنار -حلقه دراسيه

العالج المناعي ضد سرطانات الدم

.40ندوه عن زراعه االسنان -كليه طب االسنان
.41ورشه عمل

الفحوصات الدوريه لمياه الشرب

.42ندوه الجوده كليه طب االسنان -جامعه بغداد
.42ندوه وصف المقرر

ندوه

.43ندوه منع االقتباس واالستالل

2017\10\15
كليه العلوم -جامعه بغداد

2017\11\22

\2018\5

كليه طب االسنان \2018\5كليه طب االسنان 2018\2\22

.44دوره التعليم المستمر فرع امراض وجراحه ماحول االسنان
.45مناقشات مشاريع التخرج

فرع العلوم االساسيه

2017\11\15

2018\3\12

كليه طب االسنان -جامعه بغداد

2018\4\4

2018\4\5

.46مؤتمر الدراسات العليا الثالث عشر -مشاركه-بوستر 2018\12\6- 5
.47مؤتمر كليه الطب 2018\12\13-12
 .48مؤتمر العالمي لكليه الطب 2018\11\29-28
 .49مؤتمر دائره صحه بغداد الكرخ السنوي السابع 2018\11\15-14

كتب الشكر
 2007كتاب شكر من عميد كليه طب االسنان
 2013ثالث كتب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في  2013\10\27ومن عميد كليه طب االسنان في
 1013\11\26ومن رئيس جامعه بغداد في 2013\12\29
2014كتاب شكر من مساعد رئيس الجامعه في  2014\2\24وكتاب شكر من رئيس جامعه بغداد في 2014\5\11
 2016كتاب شكر من عميد كليه طب االسنان جامعه بغداد في \1\27
 2017كتاب شكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 2017\9\28
 2018كتاب شكر من عميد كليه طب االسنان جامعه بغداد في 2018\1\28
 2018كتاب شكر من عميد كليه طب االسنان جامعه بغداد في 2018\6\5

عضو في اللجنه االمتحانيه لسنه  2007-2006و2013
االشراف على طلبه الدراسات العليا وبحوث التخرج لطالب المرحله الخامسه لطب االسنان
عضو الجنه العلميه المركزيه لكليه طب االسنان جامعه بغداد
عضو تحديث المناهج الخاصة بكليه طب االسنان -جامعه بغداد
عضو لجنه مجله كليه طب االسنان –جامعه بغداد

