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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

دكتوراه

المستنصرية

العلوم

1994

ماجستير

المستنصرية

العلوم

1992

بكالوريوس

بغداد

العلوم

1986

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

تدريسي

كلية طب اسنان  /بغداد

 1992ولحد االن

3
4
5
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية طب االسنان

بغداد

 1992ولحد االن

2

\

3

\

4

\

5

\

6

\

7

\

8

\

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

العلوم االساسية

االحياء المجهرية المرضية

من  1992ولحد االن

2

العلوم االساسية

االحياء المجهرية الفمموية

من  1992ولحد االن

3

العلوم االساسية

فسلجة البكتريا

من  1992ولحد االن

4

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
عنوان االطروحة او الرسالة
.1تأثير اجهزة التقويم الثابته على مكونات الفم الجرثومية وفعالية

القسم

السنه

طب اسنان االطفال

2005

تسوس االسنان في االطفال

 .2تأثير مستخلص الشاي االسود واالخضر على قابلية التسوس

طب االسنان الوقائي

2005

لبكتريا Mutans Streptococci , Lactobacilli
 .3تقيم الفاعلية المضادة للبكتريا لمادة الكاريسولف وخالصة الزعتر

طب اسنان االطفال

2006

في استخدامهما كمحلول اروائي للقنوات الجذرية عند االطفال(
دراسة سريرية ومختبرية)
امراض حول اللثة

2006

 .4عالقة امراض اللثة باالنسداد الرئوي المزمن المرتبط بالتدخين
معالجة االسنان

2008

 .5تقيم فعل المضاد الجرثومي لخمسة من حشوات الجذور الطالئية (
دراسة مختبرية)
معالجة االسنان

2008

.6فعالية مضاد الجراثيم للماء المؤوزن وتأثيره على القوة الرابطة
للعاج
العلوم االساسية
.7تأثير الممستخلص المائي والمستخلص الكحولي الوراق الكالبتوس
الخضراء على بكتريا Mutans Streptococci , Lactobacilli

2009

معالجة االسنان

2009

.8دراسة مقارننة لكمية البكتريا الخارجة من القناة السنية باستخدام
مختلف انواع المبارد وطرق تحضير القناة لحشوة الجذر
علوم /االحياء المجهرية

2010

.9تأثير فلوريد الصوديوم والكلورهكسيدين كلوكونيت المثبط لبكتريا
Mutans streptococciعلى نمو وانتاج الحامض لبكتريا
Lactobacilliالفموية
العلوم االساسية

2011

 .10تأثير مستخلصات نبات المريمية على نمو والتصاق وانتاج
الحامض لبكتريا  Mutans Streptococciالفموية
العلوم االساسية

2011

 .11دراسة الفعاليات االيضية لبكتريا Mutans Streptocci
المعزولة من افواه المرضى المصابين بداء السكري نوع  1مقارنة
باالصحاء ( دراسة مختبرية)
طب اسنان االطفال

2018

 .12مستوى الاليسوزايم واالميونوغلوبيولين Aوبكتريا Mutams
streptococciعند االطفال ذوي التسوس المبكر
العلوم االساسية

2018

 .13عالقة الميالتونين واالجسام المضاده اللعابية ونوع  Aوبكتريا
Mutans Streptococci ,Lactbocilliمع نسبة تدفق اللعاب
وتسوس االسنان للفئة العمرية  22-18سنة ن المدخنين وغير المدخن
امراض اللثة

2018

 .14تأثير  %2من جل الكلورهكسيدين على تعداد البكتريا داخل
زرعات االسنان
امراض اللثة
 .15تأثير جزيئات النانو للزنك اوكسايد على بكتريا داخل زرعات
االسنان

2018

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
المكان والتاريخ
نوع النشاط
داخل الجامعة
 -1مؤتمرالدراسات لكلية
2018-2-22
الطب جامعة بغداد
 -2مؤتمر العلمي  16لكلية خارج الجامعة
2017\11\30-29
طب بغداد
خارج الجامعة
 -3مؤتمر العلمي
2017\12\14-13
لمدينة الطب
 -4المؤتمر العلمي للبحوث داخل الجامعة
2017\12\7-6
الزراعية
خارج الجامعة
 -5مؤتمرالوطني للتعليم
في كلية االسراء 2018/3/6-5
الجامعي االهلي لكلية
االسراء الجامعة
داخل الجامعة
 -6المؤتمرالعلمي
2018\3\20-19
للدراسات \كلية طب
االسنان
خارجي \لندن
-7المؤتمرالعلمي في
\2018اذار
جامعة كوين ماري في
جامعة لندن

نوع االشتراك
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
مشارك ببوستر
مشارك ببوستر

الندوات
داخلي
2017-11-14
2018-3-11

-1ندوة عن المضادات
الحيوية
 -2الملتقى العلمي الرابع
لقسم طب اسنان االطفال
والوقائي
- 3ندوة االرشاد التربوي داخلي\قاعة القدسي\ 2018-1-9
والتوجيه النفسي

حضور
حضور
حضور

الدورات التدريبية
-1ورشة عمل االسعافات
االولية ومخاطر زرق
االبر

خارجي\جامعة النهرين\مركز بحوث
التقنيات االحيائية 2017\12\21-20

حضور

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية
عضو لجنة الترقيات العلمية

خارج الكلية
رئيس العديد من لجان المناقشات
لطلبة الدراسات العليا

رئيس لجنة التعضيد والتأليف والترجمه

عضو لجنة العلوم التخصصية /
مكتب الفتش العام بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي

رئيس وعضو العديد من لجان المناقشات للدراسات العليا

عضو ورئيس لجان متعدده في
جهاز االشراف والتقويم العلمي
بالوزراة

رئيس وعضو العديد من اللجان العلمية للمؤتمرات التي تقيمها
الكلية

تقيم العديد من البحوث العلمية
ورسائل واطاريح الماجستير
والدكتوراه

عضو لجنة تحرير مجلة كلية طب االسنان
تقيم العديد من البحوث العلمية ورسائل واطاريح الماجستير
والدكتوراه

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

ت
1

Title of research
Synergistic Effect of Chlorhexidine And Ethyl
Alcohol Against Streptococcus mutans In Dental

Journal name

volume

issue

year

J. Fac .Med.
Baghdad

38

4

1996

10

3

1999

9

3

1999

Plaque

2

Susceptibility of Various Microorganisms To

علوم المستنصرية

Chlorhexidine
3

The Effect of Chlorhexidine Mouth Rinses On The
Concentration of Salivary IgA

4

Adherence of Mutans Streptococci On The Teeth
Surfaces: Microbilogical And Biochemical Studies

5

The Effects of Differences In Methods On The
Detection And Enumeration of Oral Mutans
Streptococci

The
veterinarian

اطروحة دكتوراه

1998

علوم المستنصرية

12

1

2001

6

Extrinsic Black Dental Stains In Relation To
Dental Caries And Mutans Streptococci

Mustansiria DJ

1

2

2004

7

تواجد العصيات اللبنية في افواه االطفال وعالقتها بتسوس االسنان

علوم المستنصرية

15

2

2004

8

التاثير الخلطي للكلورهكسدين والكحول االثيلي وبعض المضادات
الحياة على نمو بكتريا العصيات اللبينية العزولة من افواه االطفال

علوم المستنصرية

16

1

2005

المجلة الطبية
البيطرية العراقية

32

1

2008

4

21

2008

9

Bacteriological, Serological And Some Antibiotics
Study of Typhoid Fever In Baghdad Province

10
Effect of Mouth Rinse Of Chlorhexidine On The
Occurrence of The Cariogenic Microorganisms

ابن الهيثم للعلوم
الصرفة والتطبيقية

11

The Effect of Aspartame and Saccharin On The
Antimicrobial Activity of Chlohexidine Against
Mutans Streptococci

J Bagh. College
Dentistry

20

2

2008

12

Antibacterial Effect of Ozonated Water on
adherent Mutans Streptococci

Mustansiria DJ

6

1

2009

13

The antimicrobial effect of aqueous and alcoholic
extracts of eucalyptus leaves on oral mutans
streptococci , lactobacilli and candida albicans ( an
in vitro study)

J Bagh College
Dentistry

21

4

2009

14

The Relationship Between Periodontal Disease And
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Associated With Smoking

J Bagh College
Dentistry

21

2

2009

15

Comparative study of apical extrusion of
intracanal bacteria using different instruments and
techniques(in-vitro study)

J Bagh College
Dentistry

21

2

2009

16

An evaluation of the antimicrobial activity of five
endodontics sealers on the three bacterial
species.(in-vitro study)
Antimicrobial activity of aqueous extracts of
pomegranate, sumac, sage, anise, hand bull tongue,
thyme, cloves, lemon and min against some food
borne pathogens

Mustansiria
Dental Journal

6

3

2009

Iraqi
J.Vet.Med.

34

2

2010

Antimicrobial activity of toothpasts against oral
mutans streptococci and candida albicans
علىMutans streptocooci تأثير الكلورهكسيدين المثبط لبكتريا
الفموية
lactobacilli نمو وانتاج الحامض لبكتريا
Antibacterial efficiency of salvia officinalis extracts
and their effect on growth, adherence and acid
production of oral Mutans Streptococci

J. Al—Nahrain
University
مجلة علوم
المستنصرية
J Bagh College
Dentistry

12

2

2009

22

5

2011

4

Special
issue 1

2012

17

18
19
20

.  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا
1986 ✓ عضو جمعية المايكروبايولوجين العراقية منذ

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
شكروتقدير التقدير
مكافأة
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
منح قدم
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير

الجهة المانحة
1993
طب اسنان /بغداد
1994
طب اسنان /بغداد
1996
وزارة التعليم العالي
1996
جامعة بغداد
2006
طب اسنان /بغداد
2008
طب اسنان  /بغداد
2008
طب اسنان  /بغداد
2010
جامعة بغداد
2011
طب اسنان /بغداد
جهاز االشراف /وزارة التعليم 2012
2012
جامعة بغداد
2013
علوم  /بابل
2014
المفتش العام /وزارة التعليم
2014
علوم  /كربالء
2015
علوم/بابل
2016
علوم /كربالء
2016
مكتب رئيس الوزراء
2016
طب اسنان /بغداد
2017
جامعة بغداد

السنة

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
1
2
3
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات.
✓ انكليزي
✓ عربي

سنة النشر

