
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        مها شكري محمود الربيعي :     ـم ـــــــــاالســ

  15/3/1967: تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

   3  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

        وجراحة ماحول االسنان ضماجستير امرا:      صــالتـخـص

  تدريسية:      ه ــــــالوظيف

     استاذ الدرجة العلمية :

  5/11/2013تاريخ الحصول على اللقب العلمي : 

 ولحد االن 17/1/2013من  المنصب الحالي : مقررة فرع امراض وجراحة ماحول االسنان

 

                 امراض وجراحة ماحول االسنان  كلية طب االسنان/جامعة بغداد/فرع:     عنوان العمل

     07902467346:     لهاتف النقالا

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1990 طب االسنان بغداد

 1996 طب االسنان بغداد الماجستير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الوقت الحالي -1996 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

 

 ريسها.درابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بت 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

امراض وجراحة ماحول  1

 االسنان

 الوقت الحالي-1996 امراض اللثة للمرحلتين الرابعة والخامسة

امراض وجراحة ماحول  2

 االسنان

 الوقت الحالي-2004 امراض اللثة للدراسات العليا

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1991-1990 وزارة الصحة طبيبة اسنان 1

 1993-1991 كلية طب االسنان معيدة 2

 كلية طب االسنان/امراض اللثة طالبة ماجستير 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993-1995 

 2000-1996 امراض اللثة/كلية طب االسنان مدرس مساعد 4

 2004-2000 امراض اللثة/كلية طب االسنان مدرس 5

 2013-2004 كلية طب االسنان/امراض اللثة استاذ مساعد 6

 الوقت الحالي-2013 كلية طب االسنان/امراض اللثة استاذ 7



 

 

 

 

 

 

 

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

قياس درجة حرارة ماحول االسنان ومقارنتها  1

 السائل اللثوي بتدفق

 

 

 2006 ثةلماجستير امراض ال

 2008 ماجستير جراحة زراعة االسنان بطريقة النحت المتموج 2

 تحليل االنزيمات اللعابية لمرضى امراض اللثة 3

 لعالجالمزمن قبل وبعد ا

 2011 ماجستير امراض اللثة

تقييم وجود مضادات فيروس ابشتاين بار  4

IgGوIgA اللعابية 

عند مرضى التهاب اللثة المزمن ومقارنتها 

 باالصحاء

 2011 ماجستير امراض اللثة

قياس وجود بعض المعادن اللعابية لمرضى  5

 التهاب المفاصل الرثوي والتهاب اللثة المزمن 

 2012 ض اللثةماجستير امرا

قياس وجود عامل النمو المتحول بيتا واحد عن  6

التحليل النسيجي المناعي النسجة  طريق

 ماحول االسنان الملتهبة والصحية

 2013 ماجستير امراض اللثة

تقييم المدور الخلوي بيتا واحدفي المصل  7

للنساء الحوامل وعالقته ب امراض ماحول 

 االسنان

 2013 ماجستير امراض اللثة

الذائبة في لعاب  14تقييم مستوى كتلة التمايز  8

وعالقته المرضى المصابين ب امراض اللثة 

 مع حالة اللثة الصحية

 2013 ماجستير امراض اللثة

التاثير السمي للضوء االزرق المرئي على  9

بعض انواع البكتريا المرضية لمرضى التهاب 

 اللثة المزمن

 2014 ماجستير امراض اللثة

في  Coenzyme Q10تقييم فعالية هالم  10

معالجه المرضى المصابين ب التهاب اللثة 

 المزمن

 2015 ماجستير امراض اللثة

للفسفاتين العالقة بين المستويات اللعابية  11

والكرياتين كاينز مع الحالة الصحية النسجة 

ماحل االسنان لمرضى تصلب الشرايين 

 والتهاب دواعم السن المزمن

 2015 تير امراض اللثةماجس



 

 

 

 

 

 

 

الحالة الصحية للثة وتحديد مستويات عامل  12

نمو البطانة الغشائية لألوعية الدموية وفيتامين 

)د( في مصل دم النساء المصابات بسرطان 

 الثدي

 2016 ماجستير امراض اللثة

 مستقبل 1نترلوكين لالاللعابية  المستويات تقييم 13

المضادة  ، مجموع مستويات الموادالمضاد

السمنة )محيط الخصر  مقاييسلالكسدة و

ومؤشر كتلة الجسم( من المرضى الذين 

يعانون من التهاب اللثة المزمنة بالمقارنة مع 

 األصحاء

 2017 ماجستير امراض اللثة

تقييم هرمون الغدة الدرقية ومكونات الدم  14

 لالشخاص المختلفة

بتكلس  وعالقته حجر الكلوي الصانعي 

 وصحة اللثة االسنان

 2018 ماجستير امراض اللثة

- ارتباط تعدد أشكال النيوكليوتيدة في الموقع 15

1195A/G (rs689466) لجين

السن  مع التهاب دواعم 2-وكسيجينيزأالسايكلو

 ن في عينة من المجتمع العراقيالمزم

 2018 ماجستير امراض اللثة

 

 يها.لتي شارك فالعلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

لنقابة اطباء  24المؤتمر العلمي  1

 اسنان العراق

 مشارك فندق الرشيد 2002

 محاضر كلية طب االسنان/بغداد 2004 امراض اللثة /تعليم مستمر 2

 محاضر كلية طب االسنان/بغداد 2005 امراض اللثة /تعليم مستمر 3

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2008 امراض اللثة /تعليم مستمر 4

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2009 امراض اللثة /تعليم مستمر 5

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2010 امراض اللثة /تعليم مستمر 6

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2011 امراض اللثة /تعليم مستمر 7

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2011 معالجة /تعليم مستمرال 8

 مشارك نقابة طب االسنان/بغداد 2011 تقويم االسنان/تعليم مستمر 9

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2011 صناعة االسنان/تعليم مستمر 10

 محاضر نقابة طب االسنان/بغداد 2012 امراض اللثة /تعليم مستمر 11



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2012 ة /تعليم مستمرامراض اللث 12

 حضور كلية الطب 2012 المؤتمر الطبي الخامس عشر 13

المؤتمر الدولي للتجميل  14

 وزراعة االسنان

 حضور بغداد 2012

الملتقى العلمي االول لطب  15

 االسنان الوقائي

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2012

ت طب المؤتمر الدولي لكليا 16

 االسنان العراقية
 حضور بغداد 2012

 حضور النجف 2012 مؤتمر النجف الطباء االسنان 17

المؤتمر الدولي لطب االسنان)لم  18

 (الشمل
 حضور اربيل 2012

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2013 امراض اللثة /تعليم مستمر 19

 مشارك دادكلية طب االسنان/بغ 2014 امراض اللثة /تعليم مستمر 20

جراحة الوجه والفكين/تعليم  21

 مستمر
 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2014

 مشارك مدينة الطب التعليمية 2014 مؤتمر التحدي العلمي 22

 مشارك كلية دجلة االهلية 2015 مؤتمر طب اسنان دجلة 23

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد 2015 امراض اللثة /تعليم مستمر 24

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2015 وة عن االرهاب الفكريند 25

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2015 ندوة عن الكوليرا 26

27 

 

الملتقى العلمي الثالث لطب 

 اسنان االطفال الوقائي
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2015

 حضور قاعة درب الموسوي 2015 مؤتمر مدينة الطب 28

ي التاسع لطب المؤتمر العلم 29

 النهرين
 حضور كلية الطب جامعة النهرين 2015

جراحة الوجه والفكين/تعليم  30

 مستمر
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2015

 حضور قصر الثقافة في النجف 2015 المؤتمر العلمي في النجف 31



 

 

 

 

 

 

 

ني المؤتمر العلمي الدولي الثا 32

 لطب االسنان التجميلي
 حضور فندق بابل 2015

المؤتمر العلمي الدولي الثالث  33

 لالختصاصات الطبية
 حضور قاعة درب الموسوي 2016

الملتقى العلمي الثالث لطب  34

 االسنان الوقائي
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2016

ندوة االرشاد االكاديمي  35

 والتربوي عن فايروس زيكا
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2016

دمان على حضورندوة عن اال 

 وسائل االتصال االلكترونية
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2016

حضورندوة اسبوع العمل  

 التطوعي
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2016

الندوة العلمية بالتعاون مع  

مكتب تاج الخيرات ممثل شركة 

dentium    في العراق في

التقنيات الحديثة المستخدمة في 

     زراعة االسنان    

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2016

حضور ندوة علمية في طب  

 االسنان الوقائي واالطفال
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 31-5-2016

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2016 مؤتمر الدراسات العليا  

 حضور جامعة بغداد–كلية الطب  2016 مؤتمر كلية الطب 

در ء على الكواندوة االعتدا 

 الطبية
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2016

حضور مؤتمر الدراسات  

 12في شهر ال العليا.
 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2017

 حضور مؤتمر مدينة الطب 

 التعليمية العلمي
خارج الجامعة)درب  2017

 الموسوي(

 حضور

-24حضور مؤتمر بابل الدولي  

11-2017 

 حضور خارج الجامعة 2017

ور دورة تعليم مستمر في حض 

 -11-21في  فرع أمراض اللثة

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2017

حضور دورة تدريبية في فرع  

استخدام أمراض اللثة بعنوان 

 في جراحة اللثة الليزر

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2017



 

 

 

 

 

 

 

 حضور محاضرة علمية بعنوان 

sample size  ضمن الندوات

في فرع الشهرية المقامة 

 2017-11-13 امراض اللثة

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2017

حضور محاضرة علمية  

 time saving tech inبعنوان

Microsoft word ضمن )

الندوات الشهرية المقامة في 

-9-25فرع امراض اللثة.

2017 

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2017

 حضورمحاضرة علمية بعنوان 

dental photography )

ضمن الندوات الشهرية المقامة 

-9-11في فرع أمراض اللثة.

2017 

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2017

حضور الملتقى العلمي االول  

 -11-15للخريجين الجدد 

قاعة المؤتمرات كلية  2017

 الطب

 حضور

حضور ندوة عن التعليم الطبي  

 في فرع االطفال

-infection control 26عن 

11-2017 

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2017

حضور مؤتمر الدكتور رافع  

الجبوري الثاني عن طب 

 -9-15االسنان التجميلي 

 حضور نقابة اطباء االسنان 2017

حضور دورة تعليم مستمر في  

في شهر  فرع أمراض اللثة

 والشهر الثالث11

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2018

ندوة عن منع االقتباس  

 اللواالست

 محاضر كلية طب االسنان/بغداد 2018

 Researchندوة عن  

methodology 

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2018

 حضور بابل 2018 حضور مؤتمر بابل الدولي 

 والمشاركة ببوسترحضور 

 مؤتمر الدراسات العليا

 بوستر وحضور كلية طب االسنان/بغداد 2018

حضور مؤتمر الدكتور رافع  

الجبوري الثالث عن طب 

 االسنان التجميلي

 حضور نقابة اطباء االسنان 2018



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كلية الطب/جامعة بغداد 2018 مؤتمر كلية الطب 

لطب  رابع الملتقى العلمي ال 

 واالطفال االسنان الوقائي

 حضور كلية طب االسنان/بغداد 2018

 

  .خرى الاسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

) مركز تطوير طرائق دورة التاهيل التربوي  1998عضو اللجنة االمتحانية 

 1996التدريس( 

دورة الحاسوب )مركز الحاسبة جامعة بغداد(  2009عضو اللجنة العلمية في الكلية 

2000 
 2004عضو اللجنة العلمية في فرع امراض اللثة 

-2019 

طباء االسنان )زراعة دورة نقابة ا

 2003اسنان(
عضو لجنة المناهج والمقررات التعليمية 

2009,2011,2012 

 2015,2016المشاركة في يوم الجامعة 

 2016المشاركة في دورة كوكل سكولر  2019- 2004عضو لجنة الدراسات العليا 

  عضو اللجنة االستشارية لمجلة كلية طب االسنان

  يحعضو لجنة تقييم االطار

 2015و2014عضو لجنة ضمان الجودة 

 2019و 2018و 2017و 2016و
 

 عضو لجنة االمتحان االلكتروني للدراسات العليا

E exam 2014 -2015-2016 

 

و 2016 و 2015عضو لجنة معادلة الشهادة 

 2019و  2018و 2017
 

  2018-2016رئيس اللجنة العلمية المركزية 

لوافدين من خارج رئيس لجنة المقاصة للطلبة ا

 2019و 2018القطر 
 

المفقودة للطلبة  عضو لجنة احتساب الدرجات

 2019و  2018
 

  2017عضو لجنة منح لقب االختصاص 



 

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة اعادة كتابة منهج امراض ماحول 

 االسنان
 

رئيس اللجنة التدقيقية لمستمسكات تقييم االداء 

2018 
 

جستير رئاسة وعضوية لجان مناقشة طلبة الما

2006- 2019 
 

تقييم العديد من البحوث المقدمة للترقية العلمية 

 وللنشر في مجلة كلية طب االسنان/جامعة بغداد
 

 

و تطوير أثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

ة من البالغين مسح ميداني في امراض اللثة لمجموع 1

 في قرية النصر

 2001 مجلة طب االسنان العراقية

احتياجات العالج في امراض اللثة للمرضى في دار  2

 المسنين/بغداد

 2001 مجلة طب االسنان العراقية

مجلة كلية طب  متطلبات واحتياجات العالج لمجموعة من اطفال بغداد 3

 السنان/بغدادا
2002 

مجلة كلية طب  ص االصحاء والمصابين بالسكرفقدان االسنان لالشخا 4

 االسنان/بغداد
2005 

مجلة كلية طب  امراض اللثة للمصابين باصابات الحبل الشوكي 5

 االسنان/بغداد
2005 

المجلة العراقية  تاثير موانع الحمل الفموية على اللثة 6

 لالختصاصات الطبية
2010 

ب اللثة تقييم العالج الغير جراحي على مرضى التها 7

 عن طريق قياس فعالية االنزيمات  المزمن

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد
2011 

 IgAوIgGتقييم وجود مضادات فيروس ابشتاين بار  8

عند مرضى التهاب اللثة المزمن ومقارنتها اللعابية 

 باالصحاء

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2011 

 بتدفق قياس درجة حرارة ماحول االسنان ومقارنتها 9

 السائل اللثوي

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2011 

 الهرمونات اللعابية الجنسية للنساء الحوامل وعالقتها  10

 بالحالة الصحية للثة ومقارنتها مع غير الحوامل

مجلة طب اسنان 

 المستنصرية

2011 



 

 

 

 

 

 

 

تقييم فعالية بعض المؤشرات اللعابية  11

CKوBUNبل وبعد لمرضى التهاب اللثة المزمن ق

 العالج

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2011 

قياس وجود بعض المعادن اللعابية لمرضى التهاب  12

 المفاصل الرثوي والتهاب اللثة المزمن

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2012 

 قياس المستويات اللعابية لعنصري الحديد والبوتاسيوم  13

لثة لمرضى التهاب المفاصل الرثوي والتهاب ال

 المزمن

 2013 مجلة نقابة طب االسنان

 قياس وجود عامل النمو المتحول بيتا واحد عن طريق 14

التحليل النسيجي المناعي النسجة ماحول االسنان 

 الملتهبة والصحية

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2013 

الذائبة في لعاب  14تقييم مستوى كتلة التمايز  15

 امراض اللثةمختلفة من انواع  المرضى المصابين ب 

 وعالقتها بالحالة الصحية

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2014 

تقييم المدور الخلوي بيتا واحدفي المصل للنساء  16

 الحوامل وعالقته ب امراض ماحول االسنان

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد
2014 

اللعابي الذائب لمرضى CD14حساب مستوى ال  17

 زمن وعالقتها مع شدة المرضالتهاب اللثة الم

للعلوم  المجلة العالمية

 الطبية وطب االسنان/الهند

2014 

تاثير مضمضة الكلورهكسدين والضوء االزرق  18

المسببة على بعض انواع البكتريا المرضية  المرئي

 التهاب اللثة المزمن لمرض

المجلة العالمية للعلوم 

 الطبية وطب االسنان/الهند

2014 

مضادات فيروس ل ة بين المستويات اللعابية العالق 19

 التهاب اللثة المزمن مع شدة  IgAوIgGابشتاين بار 

 2014 مجلة التقني

تاثير الضوء االزرق المرئي على بعض انواع  20

 البكتريا المرضية المسببة لمرض التهاب اللثة المزمن

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2015 

في معالجه  Coenzyme Q10تقييم فعالية هالم  21

مقارنة (المرضى المصابين ب التهاب اللثة المزمن

 داخل المجاميع(

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2015 

مجلة كلية طب  االهمية العملية لنوع اللثة 22

 االسنان/بغداد

2015 

في معالجه  Coenzyme Q10تقييم فعالية هالم  23

مقارنة (نالمرضى المصابين ب التهاب اللثة المزم

 المجاميع(بين 

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد

2016 

 ومستويات الكرياتين كيناز Visfatinالعالقة بين  24

 المصابين بتصلب مع حالة اللثة الصحية للمرضى

 والتهاب اللثة المزمن الشرايين التاجية

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد
2016 



 

 

 

 

 

 

 

تامين )د( في في ىالحالة الصحية للثة وتحديد مستو 25

 مصل دم النساء المصابات بسرطان الثدي

المجلة العالمية للعلوم 

 الطبية وطب االسنان/الهند
2016 

26 Assessment of Salivary Interleukin-1 Receptor 

Antagonist and Obesity 

Measures of Patients with Chronic Periodontitis 

in Comparison to Healthy Control 

International Journal of 

Medical Research & 

Health Sciences 

2017 

27 Assessment of Salivary Total Antioxidants 

Capacity Levels of Patients with Chronic 

Periodontitis in Comparison to Healthy Control 

مجلة كلية طب 

 االسنان/بغداد
2018 

28 Parathyroid hormone and blood electrolytes 

outcome in relation to oral hygiene and gingival 

condition in patients with urinary stone 

Biochemical and 

Cellular  Archives 
2018 

29 Effect of Curcumin (Turmeric) on Oral and 

Periodontal Diseases. 

International Journal of 

Science and research 
2017 

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كاسعا : ت ًً  

الجائزة أو  كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1996 مركز تطوير طرائق التدريس شهادة تقديرية 1

 1997 رئاسة جامعة بغداد شهادة تقديرية 2

 2000و 1999 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2005, 2004 بغداد-كلية طب االسنان لثةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 4

 2008,2009,2010,2011 بغداد - كلية طب االسنان لثةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 5

 2011 بغداد- كلية طب االسنان معالجةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 6

 2011 سناننقابة اطباء اال تقويمشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 7

شهادة تقديرية)تعليم  8

 صناعةمستمر(

 2011 كلية طب االسنان

 2012 نقابة اطباء االسنان لثةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 9

 2012 كلية طب االسنان لثةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 10

 2013 كلية طب االسنان لثةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 11

 2014 كلية طب االسنان لثةيم مستمر(شهادة تقديرية)تعل 12

 2014 كلية طب االسنان جراحةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 13

 2014 مدينة الطب التعليمية  شهادة تقديرية 14



 

 

 

 

 

 

 

 2014و 2010 عمادة كلية طب االسنان شكر وتقدير 15

 2014 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 16

س جامعة المساعد العلمي لرئي شكر وتقدير 17

 بغداد

2014 

 2015 جامعة بغداد/كلية طب االسنان لثةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 18

 2015 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 19

المساعد العلمي لرئيس جامعة  شكر وتقدير 20

 (2)عدد بغداد
2015 

الملتقى العلمي شهادة تقديرية) 21

 الثالث لطب االسنان االطفال

 2015 جامعة بغداد/نانكلية طب االس

)المشاركة في شهادة تقديرية 22

 المؤتمر العلمي التاسع

 2015 النهرين جامعة/كلية طب 

 2015 جامعة بغداد/كلية طب االسنان جراحةشهادة تقديرية)تعليم مستمر( 23

)المشاركة في شهادة تقديرية 24

الثالث المؤتمر العلمي الدولي 

 لالختصاصات الطبية

 2016 لتقنية الوسطىالجامعة ا

 2016-6-19 عميد كلية العلوم للبنات شكر وتقدير 25

–عميد كلية طب االسنان  2عدد  شكر وتقدير 26

 جامعة بغداد
30-6-2016 

رئيس جامعة المساعد العلمي ل 2عدد  شكر وتقدير 27

 بغداد
24-12-2015  

 2015-9-16و 

 2015-9-16 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 28

شهادة تقديرية)المشاركة في  29

الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان 

 االطفال والوقائي(

 2015-12-31 كلية طب االسنان/جامعة بغداد

دورة  شهادة تقديرية)المشاركة في 30

 التعليم المستمر امراض اللثة(

 2015-11-2 كلية طب االسنان/جامعة بغداد

كتاب شكر من مكتب رئيس  31

 عة بغداد كافةالوزراء لجام

 2016 رئاسة الوزراء



 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدير من العميد العضاء  32

 مجلة كلية طب االسنان

 2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد

شكر وتقدير من العميد عن  33

المشاركة الفاعلة في مؤتمر 

 الدراسات العليا

 2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد

ف شكر وتقدير من العميد النجاز مل 34

 تقييم االداء بفترة قياسية

 2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 2018و  2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 8من العميد عدد  شكر وتقدير 35

 2018و  2017 رئيس جامعة بغداد 2رئيس الجامعة عدد  36

شهادة تقديرية عن المشاركة في  37

 مؤتمر كلية طب االسنان 

 2018 جامعة بغدادكلية طب االسنان/

  يوجدال. لكتب المؤلفة أو المترجمةا: ارشاع    

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

2   

 اتــعشر :اللغ احدى

 العربية               ✓

 االنكليزية             ✓

 


