السيرة الذاتية
االســــــــم  :ليلى صبري ياس
تاريخ الميالد 1969 / 9 / 3 :
الحالة الزوجية :متزوجة
عـــدد األوالد  :ثالثة
الــــديانــــــة  :مسلمه
التخـصـــص  :طبيبة أسنان  /ماجستير في أمراض الفم
الــوظـيـــفـة  :تدريسية
الدرجة العلمية  :استاذ مساعد
عنوان العمل  :كلية طب األسنان جامعة بغداد
هـاتف العمل 4169393 – 4169394 :
الهاتف النقال 07901288589 :
البريد االلكتروني dr.laylaalani@yahoo.com:
laylasabri@Codental .uobaghdad.edu.iq
أوال  :المهالت العلمية .
الدرجة العلمية
بكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه
أخرى

الجامعة
بغداد
بغداد
-

الكلية
طب األسنان
طب األسنان
-

التاريخ
1992
1996

ثانيا  :التدرج الوظيفي .
التسلسل الوظيفة
طبيبة أسنان ممارسه
1
طبيبة أسنان تدريب
2
طبيبة أسنان معيدة
3
طبيبة أسنان -تدريسية
4
5
6

الجهة
وزارة الصحة
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

الفترة من-الى
1994/3/ 21 -1992/9/1
1994/3/21
1996 -1994/3/21
 -1996لحد اآلن 2017

ثالثا  :التدريس الجامعي .
التسلسل
1
2
3
4
5
6

الجهة (المعهد-الكلية)
كلية طب األسنان

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من-الى
 1994/3/21ولحد اآلن

رابعا  :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها .
القســـــــــم
التسلسل
التشخيص ألفمي
1
2

التشخيص ألفمي

3

التشخيص ألفمي

المـــــادة
علم األمراض
العام\االوليه
علم امراض
الفم\االوليه
علم األمراض
العام\العليا

الســــنة
2017 - 1993
2017-1993
2015لحد االن

4
5
6
7
8
9
خامسا (:االطاريح  ,الرسائل ) التي اشرفت عليها:
القسم
اسم االطروحة
التسلسل
االلتهابات الهربزيه التشخيص الفمي
1دبلوم
البسيطه
التشخيص ألفمي
االشراف على
مشاريع تخرج

السنة
2016
2016

المرحله الخامسه
عدد2
3
4
5
6
7
سادسا  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها.
السنة مكان انعقادها
ت العنوان
 1المؤتمر العلمي السادس
للدراسات العليا لكلية طب
االسنان  /جامعة بغداد
 2مؤتمر التعليم الطبي
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المؤتمر العلمي الثالث
لتقنيه النانو
ندوه الليزر
مؤتمر مدينه الطب
المؤتمر الوطني االول
لكليات طب االسنان
المؤتمر العلمي الخامس
للمجلس العراقي
لالختصاصات الطبيه
ندوه سكوباس تحفه البحث
والنشر العلمي
المؤتمر العلمي السنوي
للكشف المبكر لالورام
مؤتمر الصحه العامه
الملتقى العلمي االول لطب
االسنان الوقائي

 1996كلية طب االسنان /
جامعة بغداد
2011
2011
2011
2011
2012
2012

كليه الطب-جامعه
بغداد
كليه العلوم جامعه
بغداد
مدينه الطب
مدينه الطب
كلية طب االسنان /
جامعة بغداد
مدينه الطب

نوع المشاركة
مشاركة بحث
الماجستير
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور

 2012جامعه النهرين\كليه حضور
العلوم
 2012دائره مدينه الطب حضور
 2012دائره مدينه الطب
 2012كليه طب االسنان
\جامعه بغداد

احتفاليه يوم طب االسنان  2012كليه طب االسنان
\جامعه بغداد
في الوطن العربي

حضور
حضور
حضور

13

المؤتمر العلمي السابع  2012كليه الطب
\المستنصريه
لكليه الطب المستنصريه
المؤتمر السنوي الثاني للم  2012اربيل
الشمل
المؤتمر العلمي الثاني  2012دهوك
للعلوم الطبيه
ندوه عن المخدرات واالثار  2013كليه طب االسنان
\جامعه بغداد
السلبيه وطرق المعالجه

17

المؤتمر العلمي الدولي  2013جامعه النهرين
االول للتقنيات االحيائيه
الملتقى العلمي الثاني لطب  2013كليه طب االسنان
\جامعه بغداد
االسنان الوقائي

19

المؤتمر العلمي الوطني  2013بغداد
الموحد الثاني لكليلت طب
االسنان العراقيه
المؤتمر العلمي الثامن  2013كليه الطب \جامعه
النهرين
لكليه الطب جامعه النهرين

21

ندوه االخالقيات المتعلقه  2013كليه طب االسنان
\جامعه بغداد
بابحاث الجينوم والهندسه
الوراثيه البشريه
مؤتمر الصحه العامه  2013دائره مدينه الطب
المؤتمر العالمي لمدينه  2012دائره مدينه الطب
الطب وكليه الطب
المؤتمر التربوي المؤتمر  2013الجامعه العراقيه
الثاني الموسوم(التعليم
الجامعي )
ندوه ضمان الجدوه واالداء  2013كليه طب االسنان
\جامعه بغداد
الجامعي

14
15
16

18

20

22
23
24
25
26

المؤتمر الدولي الثاني  2014جامعه البصره\كليه

حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور

حضور
حضور

27

العلوم
للعلوم االساسيه
ندوة االرشاد التربوي  2015كليه طب االسنان
االكاديمي
\جامعه بغداد

حضور

28

حضور محاضرة البرنامج  2015كليه طب االسنان
\جامعه بغداد
الحكومي

حضور

29

ندوة العلميه الشهريه في فرع  2015كليه طب االسنان
طب اسنان االطفال والوقائي
\جامعه بغداد

حضور

30

حضور ندوة الجودة  2015كليه طب االسنان
واالعتماديه
\جامعه بغداد

حضور

31
32

المؤتمر الدولي العلمي  2015مدينه الطب

لالختصاصات الطبيه
المؤتمر العالمي االول لكليه
طب االسنان الرافدين

 2016بغداد\فندق بابل

سابعا  :االنشطة العلمية االخرى
داخل الكلية
اللجنة االمتحانية لكلية طب االسنان  /جامعة
بغداد لمدة سنتان
لجنة المكتبة داخل القسم
لجنة احتساب الدرجات للمرحلة الثالثة
لجنة جرد لمختبر الكيمياويات داخل الكلية
لجنه فهرست االضابير2013
لجنه جرد مخزن الميكانيك
2014

حضور
مشاركه ببوستر

خارج الكلية
دورة التأهيل التربوي السابعة 1997
دورة الكفاءة باللغات االجنبية الحية 1994
دورة الحاسبات (كفاءة حاسبات) 2005
الممارسة الميدانية السابعة لجامعة بغداد في
منطقة ابو غريب(قرية عبيد السهر) 1999
الممارسة الميدانية السادسة لجامعة بغداد /
التاجي ()1998
دورة التعليم المستمر في فرع التشخيص الفمي
()2010

 2013دورة التعليم المستمر في فرع التشخيص
لجنه جرد الكتب القديمه
الفمي2011
 2013دورة التعليم المستمر في فرع التشخيص
لجنه جرد المكتبه السنوي
الفمي2012
لجنه استالم وتسليم مختبر الميكانيك دورة التعليم المستمر في فرع التشخيص

 2014الفمي2013
لجنه جرد الكتب داخل القسم دورة التعليم المستمر في فرع التشخيص
 2015الفمي2014
 2016دورة التعليم المستمر في فرع التشخيص
لجنه امتحان المعادله
الفمي2015
مقوم علمي ولغوي لعدد من اطاريح الماجستير دورة التعليم المستمر في فرع التشخيص
الفمي2016
لجان االستالل للبحوث المقدمه للترقيه
تعضيد لعديد من البحوث

ثامنا  :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة و المجتمع او تطوير
التعليم .
السنة
محل النشر
ت اسم البحث
 1الحزاز المسطح الفموي  :دراسة سريرية مع ارتباط
كلية طب االسنان 2005
الباثولوجيا السريرية في تشخيص الحزاز المسطح الفموي جامعة بغداد
مجلة كلية طب
 2التصبغ الميالنين الفموي لسكان التاجي مع التركيز على
2002
3
4
5

تصبغ المدخن

االسنان العراقية

التقييم النسيجي لمرض الحزازالفمي

مجله كليه طب
االسنان
مجله تكريت للعلوم
االسنان
مجله كليه طب
االسنان

التقييم النسبجي المناعي المراض الغدد اللعابيه
التقييم النسيجي المناعي لمرض الحزاز المسطح الفموي

2012
2013
2014

تاسعا  :عضوية الهيئات العلمية المحلية و الدولية .
 عضو في نقابة طب االسنان العراقية منذ  1992ولحد اآلن

عاشرا :كتب الشكر ’الجوائز و شهادات التقدير .
ت كتاب الشكر او الجائزة او شهادة الجهة المانحة
السيد رئيس جامعة بغداد
 1كتاب شكر وتقدير
رئيس ديوان الرئاسة
 2كتاب شكر
عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد
 3كتاب شكر وتقدير
جامعة بغداد /مكتب مساعد رئيس الجامعه
 4كتاب شكر
عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد
 5شكر وتقدير
عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد
 6شكر وتقدير

السنة
1999
1999
1999
2000
-2013
2014

 7شكر وتقدير
 8شكر وتقدير

عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد
2014
جامعة بغداد /مكتب مساعد رئيس الجامعه 2014

حادي عشر  :الكتب المؤلفة او المترجمة .
اسم الكتاب
التسلسل

ثاني عشر  :اللغات .
 العربية
 االنكليزية
ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

