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المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

1991-1990

الماجستير

بغداد

طب االسنان

1996

ت
1

الوظيفة
طبيبةاسنان

الجهة
وزارة الصحة

الفترة من  -الى
1992-1991

2

معيدة

كلية طب االسنان

1994-1992

3

طالبة ماجستير

كلية طب االسنان\امراض اللثة

1996-1994

4

مدرس مساعد

كلية طب االسنان\امراض اللثة

2000-1996

5

مدرس

كلية طب االسنان\امراض اللثة

2004-2000

6

استاذ مساعد

كلية طب االسنان\امراض اللثة

2016-2004

7

استاذ

كلية طب االسنان\امراض اللثة

-2016الوقت الحالي

التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من – الى

1

كلية طب االسنان

بغداد

2006-1996

2

كلية طب االسنان\امراض اللثة

بغداد

-2008الوقت الحالي

3

كلية طب االسنان

السليمانية

2008-2007

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

المـــــادة

القســـم

السنـــــة

1

امراض وجراحة ماحول

امراض اللثة

-1996الوقت الحالي

2

وجراحة ماحول
امراض االسنان
االسنان

زراعة االسنان للدراسات العليا

 2016-2014للوقت

3

امراض وجراحة ماحول

البكتريا للدراسات العليا \جامعة السليمانية

2008-2007
الحالي

( االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:

اسم األطروحة أو الرسالة

ت

القســـم

التاثير السريري لتطبيق مادةالمترونيدازول الهالمي %25و

1

السنــة

ماجستيرامراض اللثة

2008

مادة الكلورهكسدين  %1مضافا تحت اللثة كعامل مساعدلعملية تجريف و تسطيح الجذور في عالج النساغ
المزمن
تققيم مسحوق القوقعة كبديل العظم

2

ماجستيرامراض اللثة

لعملية لعمليةلع
تقييم التهابات الجروح الناتجة من اصابات الوجه والفكين

3

2009

ماجستيرجراحة الوجه

2008

4

مضادات االكسدة في اللعاب والحالة التغذوية ضمن مجموعة من المصابين بالتهاب ماحول االسنان المزمن

ماجستيرامراض اللثة
والفكين

2010

5

 /الكشف عن معدل جريان اللعاب والمعادن اللعابية في المدخنين من المصابين بالنساغ المزمن (دراسة سريرية

ماجستيرامراض اللثة

2011

وكيمو حياتية)
الكشف المبكر لمرض النساغ بين الشباب المدخنين وغير المدخنين باستخدام الشعاع المخروطي للتصوير

6

المقطعي
الكشف الكمي وعالقة راشح ابشتاين بار في مصل الدم مع التهاب اللثة وشدة مرض النساغ المزمن باستعمال

7

تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل في الوقت الحقيقي.
تاثير التدخين الخفيف على المستويات اللعابية النزيمالفوسفاتيز القلوي واالوستيوكالسين لدى مرضى التهاب

8

اللثة المزمن
تقييم مستوى المدور الخلوي 1بيتا في الساءل الشقي اللثوي ومصل الدم عندمرضى النساع المزمن والتهاب

9
10
المدور

اللثة
الكشف عن الجاذب الكيميائي للبروتين الثاني المحبب في مصل مرضى التهاب انسجة ماحول االسنان

ماجستيرامراض اللثة
ماجستيرامراض اللثة
ماجستيرامراض اللثة
ماجستيرامراض اللثة

2013

2013
2014
2014

ماجستيرامراض اللثة

2015

مستوى المصلي لل TNF-a,IL-17للمرضى المصابين بالتهاب اللثة المزمن المرافق للروماتزم الرثوي

ماجستيرامراض اللثة

2016

12

الاليبوكسين اي فوركمؤشر لدور مضاد االلتهاب الذي تملكه مادة البالزما الغنية بالصفيحات الدموية في عالج

ماجستيرامراض اللثة

2016

 1بيتا

التهاب انسجة ماحول االسنان

13

مقارنة بين تاثير نبات الصبار و غسول الفم الكلورهكسدين على التعبير اللثوي لعامل نمو الخاليا الليفية

في ا

ومعلمات انسجة ماحول االسنان السريرية للمرضى المصابين بتضخم اللثة االلتهابي

11
الخلوي

ماجستيرامراض اللثة

2018

14

امكانية تاثير  %2كلورهكسدين جل في ثقب مسمار الزرعة المعوضة للسن على اعداد البكتريا

ماجستيرامراض اللثة

2018

15

المضاد البكتيري الوكسيد الزنك النانوي للعزالت من زرعات االسنان ومن حول االسنان الطبيعية

ماجستيرامراض اللثة

2018

المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك
ت
1

العنوان
موتمر ايدك

فيها/ .

السنــة
,2017,2010

مكان أنعقادها
دبي

نوع المشاركة
حضور

( بحث  /بوستر
حضور)

مؤتمر اربيل لم الشمل
المؤتمر العلمي السادس للمجلس العراقي

2011
2014

اربيل
بغداد

حضور
حضور

لالختصاصات الطبية

2
3

المؤتمر العلمي  24لنقابة اطباء اسنان العراق
تعليم مستمر

فندق الرشيد
2002
2014
2011
2012
- 2006
فرع امراض اللثة

حضور
محاضر

-2017 -2016- 2015
من  – 2005الى 2016

4
5

تعليم مستمر
مؤتمرات مدينة الطب للصحة 2013و2012

6
7
8

فروع كلية طب االسنان بغداد

مشارك

درب الموسوي

حضور

العامة
مؤتمر كلية طب النهرين
مؤتمر النجف العالمي
مؤتمر الكليات التقنية الطبية
مؤتمر كليةالرافدين
المؤتمرالحادي عشر

2015و2016
2015
درب الموسوي
2016
فندق بابل
2016
 - 2017 -2016درب الموسوي

حضور
حضور
محاضر
محاضر
كليةالرافدين
بحث

للدراسات العليا كليةطب

2018

مشترك+مقررجلسة

اسنان بغداد
مؤتمر كلية طب بغداد

-2017-2016

حضور

2018
الدراسات العليا
مؤتمر كلية طب االسنان –

2017-2016

حضور

زراعة االسنان
مؤتمر الدكتور رافع

-2017-2016

الجبوري الدولي االول

2018

والثاني و الثالث

حضور

األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
عضواللجنةاالمتحانية2000-1998
عضواللجنة العلمية بالقسم  -2004لالن

عضولجان مناقشة خارج جامعة بغداد
دورة حقن البالزما مركزابتسامة

عضولجنة االستالل بالكلية 2015 -2014
عضولجنة الترقيات بالكلية 2016-2014

بغداد2014
دورة زراعة اسنان بالنقابة 2015
دورة تجميل االسنان بالنقابة 2016

ورئيس لجنة الترقيات منذ سبتمبر 2016
دورةزراعةاالسنان  2013فرع جراحة الوجه
والفكين
رئيس وعضو لجان مناقشة منذ -2007لالن

كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو

1
2
3
4
5
6
7

تعليم
تقديرية
التقدير
شهاداتشهادة
كتب شكر 2
مستمرشكر
كتب
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر

الجهة المانحة
كليةطب االسنان
رئاسة جامعة بغداد
عمادةكليةطب االسنان
الجامعةالتقنية الوسطى
بغدادوبابل
مساعدرئيس الجامعة
رئيس الجامعة
عمادة
عميد طب اسنان بابل

السنة
من 2017-2016-2005
2014و2018-2016
2010و2012و(-20162017)3
2016
-2018
2018
2018
2018

البحوث المنشورة

1-

The effect of amoxicilline and metronidazole as adjuncts therapy in the treatment of rapidly progressive periodontitis

J college of dentistry Baghdad vol 5

1999

2- Prevelance and severity of chronic periodontitis among adults in AL-Nasir villageJ. Baghdad College dentistry vol 6 2001
3-- Occurance of entameoba gingivalis among chronic periodontitis patients
J .Almustansyria college dentistry vol 2 no 1 2005
4- Periodontal health status during pregnancy
J.College dentistry Baghdad vol 17 no 2 2005
5- Salivary anti oxidants and nutritional status among chronic periodontitis patients
J. baghdad college of dentistry vol. 23(1 ), 2011
6- Detection of salivary flow rate and minerals in smokers and non smokers with chronic periodontitis(clinical and biochemical
study)
J. baghdad college of dentistry vol. 24(1 ), 2012
7- Early detection of periodontitis among young cigarette smokers and non smokers using cone beam computed tomography
J . baghdad college of dentistry vol. 26(2 ),June 2014
8- Correlation between crevicular c- reactive protein level with its serum level in chronic periodontitis patient
J. baghdad college of dentistry vol. 26(3 ), september 2014
9 -Quatitave detection and correlation of Epstein- barr virus in plasma with gingivitis and severity of chronic periodontitis by
using real- time polymerase chain reaction technique
J baghdad college of dentistry vol. 26(4 ), December 2014
10-Assessment of interleukin-1b levels in gingival Grevicular fluid and serum of patients with
Gingivitis and chronic periodontitis
(comparative study)
IOSRJof dentaland medical science vol 13 no 11 2014
11-Cone- beam computed tomography as an aid in early diagnosis of furcation involvement of young age smoker and
non smoker subjects
IOSR j vol 13 no.5 2014
12- Serum interleukin 1-β levels among salivary secretary ABO blood group chronic periodontitis subjects
IOSR j of dental and medical science vol 14 no 10 2015
13- Effects of light smoking on salivary levels Of alkaline phosphatase and osteocalcin in
Chronic periodontitis patients
J collegof dentistry Baghdad vol 27 no.2 2015
14- Lipoxin A4 as indicator for anti-inflammatory role of platelets rich plasma in treatment of chronic periodontitis
IOSR vol 15 no.10 2016

15-Is chroni c periodontitis patients likely to be an ABO secretor?Tikrit journal for dental sciences vol.4 number2 2016

16-Detection of Granulocyte Chemotactic Protein 2 in Serum of Periodontitis Patients JBCD vol 27
number 1 2015

17- The effect of smoking on periodontal health status of ABO salivary secretory chronic periodontitis

patients The third international scientific conference of medical and health specialist 2. 2016
18- Potential Effect of 2% Chlorhexidine Gel in the Implant Screw Hole on

Bacterial Count 2017
International Journal of Medical Research &
Health Sciences, 2017, 6(11): 125-132

19- Correlation Between the Immunohistochemical Expression Of Basic Fibroblast Growth Factor
In Gingival Tissue With The Clinical Periodontal Parameters (Plaque Index, Gingival Index,
Bleeding On Probing) And Angiogenesis.2018
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
20-the antibacterial activity of zink oxide nanoparticles against isolates frominternal cavity of dental implant
and natural teeth 2018 indian journal of public health research&development
21- multiple endocrine neoplasia (MEN 2b)- multiple mucosal neuromas
J college of Dentistry

22-the anti-inflammatory effect of platelet-rich plasma in the periodontal pocket European journal
of Dentistry

بحوث الدبلوم المشرف عليها
1-DNA probe technique and application in diagnosis of periodontal disease 2009
2-laser therapy and ND;YAG laser as an adjunct treatment modality in periodontal therapy 2011
3-Influence of sex hormones on the periodontium with suggestions for dental management 2013
4- Ozone as adjunct for periodontal therapy 2015
5- The role of growth factors in periodontal therapy 2016
6-pink aesthetic in periodontal treatment 2017
7- Synthetic bio materials in periodonta1l regeneration (alloplastic)2018
8-aesthetic consideration in implant placement 2018
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