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الحالة الزوجية  :متزوجة
عـــــدد األوالد  :اربعه
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التـخـصــص

 :انسجه الفم وعلم الحياة

الوظيفــــــه

 :تدريسية  -كلية طب األسنان  -جامعة بغداد  -التشخيص الفمي
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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب األسنان

1999-7-31

الماجستير

بغداد

طب األسنان

الدكتوراه

بغداد

طب األسنان

أخرى

ال يوجد

2004-5-29
2014-10-14

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الفترة من  -الى

ت

الوظيفة

الجهة

1

طبيبة أسنان معيدة

كلية طب األسنان بغداد

طبيبة أسنان متدربه

وزاره الصحه

1999-10-23

2

تدريسية مدرس مساعد

كلية طب األسنان بغداد

2010-2004

3

تدريسية مدرس

كلية طب األسنان بغداد

من  2010إلى 2014

4

تدريسية أستاذ مساعد

كلية طب األسنان بغداد

من  2015والى أالن

من1999/10/23

5
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية طب األسنان

الجامعة
بغداد

الفترة من  -الى
 2000ولحد أالن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

1

التشخيص ألفمي

انسجة الفم -أولية

2019-2000

2

التشخيص ألفمي

علم االجنه -أولية

2019-2008

3

التشخيص ألفمي

انسجة الفم -عليا

2019-2017

4

التشخيص ألفمي

علم االحياء التخصصيه -عليا

2019

5

التشخيص ألفمي

علم بايولوجي الخليه– عليا

2019

6

التشخيص ألفمي

علم التكنلوجيا المتقدمه في انسجة الفم-عليا

2019

7

التشخيص ألفمي

علم التكنلوجيا المتقدمه في علم االجنه-عليا

2019-2017

8

التشخيص ألفمي

علم النسيج الكيميائي -عليا

2019-2018

9

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
القســـم

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

1

Histological and
immunohistochemical study of
osteopontin/krill oil on wound
healing (experimental study on
)male rats

2

 Color Doppler and histologicalماجستير الوجه والفكين -وزارة الصحه
evaluation of pumpkin and chia
seeds oil on wound healing on
rats

ماجستير انسجة الفم وعلم الحياة -وزارة
الصحه

السنــة
2017

2019

3

4
5

 Laser Doppler evaluation ofماجستير انسجة الفم وعلم الحياة -وزارة
 eucalyptus and cypress onالصحة
wound healing (experimental
)study on rats

2019

2019

 Osteocalcin expression ofماجستيرانسجه الفم -كلية طب االسنان – جامعة
 lipedium and comifry on boneالكوفه
healing of rats
 Oral aspect, Salivery traceماجستير طب الفم -وزارة الصحة
elements, salivery vitamin B12
and salivery brain derived
neurotrophic factor in male
patient with type II diabetes
mellitus aunder metformin and
glibenclamide

2019

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

نوع المشاركة
( بحث  /بوستر
حضور)

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

دورة للتعليم المستمر في فرع التشخيص
الفمي وفي فرع التقويم وفي فرع امراض
اللثة وماحول االسنان

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
1018
2019
2016

كلية طب أألسنان –
جامعة بغداد

محاضر احيانا
حضور احيانا

قاعة درب الموسوي

حضور

المؤتمر العلمي للدراسات العليا لكلية طب
االسنان-جامعة بغداد

المؤتمر العلمي العالمي

6

مؤتمر مدينة الطب

7

ورش عمل في قسم التعويضات الصناعيه
ورشة عمل في المركز الريادي لبحوث
السرطان

8
9

ندوات علمية

2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

كلية طب ألكندي

حضور

قاعة درب الموسوي

حضور

قاعة درب الموسوي
كلية الطب-جامعة بغداد

مشاركه
مشاركة

كلية طب أألسنان
جامعة بغداد

حضور

اربيل
بغداد
بغداد
الكوفه
بغداد
بغداد

حضور

الكوفه

جضور

 11مؤتمر جامعة التقنيات الطبيه الوسطى

2015

قاعة درب الموسوي

حضور

 12مؤتمرات كلية طب االسنان

2012
2013

بغداد
بغداد

اشتراك بحث
حضور

 13دورة زراعه االسنان

2012

قسم الجراحه-كلية طب
االسنان \جامعة بغداد

حضور

 10مؤتمرات نقابة اطباء االسنان

مؤتمر نقابه اطباء االسنان

2012
2013
2014
2015
2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2015

 14المؤتمر العلمي االول كلية طب نينوى

2012

الموصل

حضور

 15المؤتمر العلمي الثاني

2013

 16المؤتمر العلمي الثامن

2013

كليه طب االسنان -
الجامعه المستنصريه
كلية الطب-جامعة النهرين

حضور

 17مؤتمر رافع الجبوري نقابه أطباء اسنان
في بغداد

2016
2016
2018

نقابه أطباء االسنان في
بغداد

2016
2017
2018
2016
2017
2018
-2008
2019
2018

كليه طب االسنان جامعه
بغداد

حضور و مشاركه
ببحثين

كليه طب االسنان جامعه
بغداد

حضور و مشاركه
بورشه العمل

كليه طب االسنان جامعه
بغداد

حضور و مشاركه

جامعه بغداد

مشاركه

2018

جامعه بغداد

مشاركه

2018

جامعه بغداد

مشاركه

 18مؤتمر الدراسات العليا

 19مؤتمر الدراسات العليا

الندوات العلميه
مشاركه في دوره اللغه العربيه
دوره البلكرزم في مركز التوير والتعليم
المستمر
دوره ثومسن رايترز في مركز التوير
والتعليم المستمر

حضور
حضور

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
لجنه المقررات العلميه-التشخيص الفمي
مشاركة في دورة التاهيل التربوي في مركز
التطوير لطرائق التدريس في جامعة بغداد
لجنة الدراسات العليا-التشخيص الفمي

اللجنة كجله كليه طب االسنان جامعه
مشاركة في دورة اللغخ العربيه في مركز
بغداد-التشخيص الفمي
التطوير لطرائق التدريس في جامعة بغداد

خارج الكلية
لجنة االمتحان المركزي في جامعه اوروك
لجنه امتحان الرصانه العلميه في جامعة اوروك

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير:ثامنا
التعليم
السنة

محل النشر

2004

Master thesis

2009

J Bagh College

2010

Mustansiria Dental
Journal, Volume 7
number2 ,253-259

2010

J Bagh College
Dentistry Vol. 22(4),

2012

2013

J Bagh College
Dentistry Vol. 24(2),
Jal mustansyria college
dentistry

2014

PhD thesis

2015

J Bagh College
Dentistry

2015

Photon journal

2016

Natural science and
health

2017

Journal of medical
science

أسم البحث
Seroprevelance of hepatitis A,B,C,on dental
professional
Effect of casein amorphous calcium
phosphate on enamel hardness

ت
1
2

Hyalinization of dental pulp tissue due to
occlusal trauma (experimental study)

5

Histological study of cell pulp response in
replanted immature rat teeth.

6

Histological evaluation of osseointegration
around titanium implants in thyroidectomized
rabbits (experimental study).

7

Expression of BMP7 on immature rat tooth
eruption
Histological and
Immunohistochemical Evaluation of
the Effect of Local exogenous
Application of VEGF /N-acetyl Dglucosamine on bone Healing
(Experimental Study in rats)

Histological and immunohistochemical
evaluation of the effect of VEGF on bone healing
(experimental study on rats)
Histological and immunohistochemical
evaluation of the effect of collagene type II on
bone healing (experimental study on rats)
Histological and immunohistochemical
evaluation of green tea oil on bone healing
(experimental study on male rats)
Histological and immunohistochemical
evaluation of flaxseed on bone healing
(experimental study on male rats)

8

2017

2017

J Bagh College
Dentistry

2017

International journal
of biological research

Histological evaluation of local exogenous krill oil
on wound healing (experimental study on male
rats
Histological evaluation of local exogenous
application of osteopontin on wound healing
(experimental study on male rats
IN VIVO STUDY THE EFFECTS OF
TOPICAL APPLICATION OF
PROPOLIS AND BLACK SEEDS OIL
ON PERIODONTIUM HEALING IN
CONTROL DIABETIC RABBITS
(HISTOLOGICAL AND
IMMUNOHISTOLOGICAL STUDY ON
VEGF)

Evaluation of Topical Application of
Propolis,

2017

Black Seeds and Honey on Oral Mucosal
International journal
Healing in
of science and research
Rabbits (Histological and
Immunohistochemical

2018

Sylwan journal

2019
J Bagh College
Dentistry
2018

2018

Journal of
pharmaceutical sciences
and research
Journal of medical
science

StudyonTGF-β3)
wound healing effects of krill oil and it's
combination with osteopontin in rats
radiological evaluation of the effect of pumpkin
seeds oil on skin wound healing, histological
examination on male rats
radiological evaluation of the effect of chia seeds
oil on skin wound healing, histological
examination on male rats
laser doppler evaluation of the effect of local
application of eucalyptus oil on wound healing
(histological examination on male rats)

2019

J Bagh College
Dentistry

laser doppler evaluation of the effect of local
application of cypress oil on wound healing
(histological examination on male rats)

2019

International journal
of research in
pharmaceutical

gene expression and histological evaluation of the
effect of local exogenous application of
morin/moringa oleifera on wound healing

sciences

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓ عضو نقابة اطباء االسنان العراقية
✓

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

3

شكر وتقدير

4
5
6
7
8
9

التقدير

الجهة المانحة
عميد كليه طب االسنان

السنة
2000

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بغداد

2002

شكر وتقدير

المساعد االداري لجامعة بغداد

2014

شكر وتقدير

المساعد االداري لجامعة بغداد

2014

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بغداد

2015

شكر وتقدير

السيد العميد

2016

شكر وتقدير

رئيس الوزراء

2016

شكر وتقدير

عميد جامعة اوروك

2016

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بغداد

2016

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بغداد

2017

شكر وتقدير

رئاسة جامعة بغداد

2017

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1

أسم الكتاب

سنة النشر

**ثاني عشر :براءة اختراع

**ثالث عشر :المناقشات
عضوة في ( )7لجنة مناقشات طلبة ماجستير في جامعة بغداد
و( )3لجنة مناقشة طلبة دكتوراه في جامعة بغداد

**رابع عشر :تقييم بحوث
تقييم بحوث للنشر في مجالت مختلفه عدد 5
تقييم بحوث ترقيه عدد 4

خامس عشر:اللغــات.
✓

االنكليزية

✓

العربية

