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المؤتمر الدولي السابع عشر  9
 لكلية الطب

 حضور كلية الطب / بغداد 2018

المؤتمر السنوي لمركز  10
 التشخيص المبكر للسرطان
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 للدراسات العليا
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 محاضر كلية طب االسنان / بغداد 2017
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The role of plasmid stability and the associated 

resistant gene in the antimicrobial resistance of 

Fusobacterium spp. Isolates from chronic 

periodontitis 

Journal of 

Baghdad college 

of dentistry 

2009 

3 
Chronic periodontitis chief complaints: gender 
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migration 
2018 

8 
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 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كاشراً: ع 
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 السنة الجهة المانحة

شكروتقدير/ االشراف على موقع  1
 الكلية االلكتروني

 2012 رئاسة جامعة بغداد

 2011 رئيس جامعة بغداد شكروتقدير/ شراء اجهزة 2
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