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 ةالذاتي ةلسيرا

 

 

 

 

 سلمان   هبه نافع ياسين: االسم

 1984بغداد : دتاريخ الميال

 متزوجه :الحاله الزوجيه

 :بنتانعدد االوالد

 مسلمه:لديانه ا

 ماجستير في طب اسنان االطفال التخصص:

  مدرس:  الدرجه العلميه

 

  مدرساللقب العلمي:

  العربية و االنكليزيةاللغات:

 hebaalkubaisy@yahoo.com:البريد االلكتروني

 07704519056: رقم الهاتف النقال

 2007\7\15تاريخ التخرج: 

 29/6/2008بتاريخ  14088االمر الوزاري المرقم : تاريخ اول تعيين

الصادر عن وزارة الصحة لغرض قضاء فترة االقامة الدورية ومن ثم 

التعيين على مالك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الجكام 

ل حيث صدر االمر والخاص بتعيين االوائ 1999لسنة  20القرار رقم 

الوزاري من وزارة التعليم العالي/ الدائرة القانونية ومن ثم االمر الجامعي 

ومن ثم امر اداري المرقم 6/7/2008بتاريخ  15606ذي العدد 

 2008\7\7والمباشره بتاريخ  2008و\7\9بتاريخ  1890\32\د

 

علوم في طب \ماجستير : الشهاده التي حصل عليها بعد التعيين

 . 15/2/2014بتاريخ  3864بموجب االمر الجامعي المرقم  اسنان االطفال

ومنح اللقب  2013\12\31من تاريخ منح اللقب العلمي مدرس مساعد و  

 2017\5\29العلمي مدرس من تاريخ 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية.

mailto:hebaalkubaisy@yahoo.com
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 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 2007 االسنانطب  بغداد العراق بكالوريوس  1

 2013 طب االسنان  بغداد العراق الماجستير  2

 

 ثانياً :التدريس الجامعي. 

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

 2011-2008 جامعه بغداد معيده في كليه طب االسنان   1

 والى حد االن  2013 جامعه بغداد تدريسيه في كليه طب االسنان  2

 

 مدرس في كلية طب االسنان جامعة بغداد/ فرع طب اسنان االطفال والوقائي ويتضمن التالي:العمل االكاديمي: 

االشراف على طلبة المرحلة الخامسة اثناء عالج االطفال في العيادات على مدار االسبوع وحسب النصاب  /1

 الجامعي.

 االشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولية /2

 ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: لثاثا 

 عنوان البحوث عدد الطلبة السنة

2014-

\2015 

2 1. Number of Erupted primary dentition 

in Relation to Nursing Habits 

2. Comparison of dental caries in relation 

to body mass index (BMI) in 

government and private kindergarten 

2015-2016 3 1. Number of erupted primary dentition in 

relation to weight status 

2-Canine relationships in primary dentition 

of  preschool children 

3-The Relation Between  Dental caries and 

malocclusion in mixed Dentition in school 

children 

2016-2017 4 1-dental caries of primary teeth among 

kindergarten children in relation to parent 

education 

2-Agender comparative of spacing in 

primary dentition in preschool children 
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3- dental caries experience of primary 

dentition among school children in relation 

to dental attendance 

4- Comparison of salivary flow rate between 

free and active caries of preschool children 

  

 التي شارك فيها. والدورات المؤتمرات والندوات العلمية: رابعا

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

 2011\11\30 دوره تعليم مستمر   1
طب اسنان  فرع

 االطفال والوقائي
 حضور

 2012\3\19 دوره تعليم مستمر  2
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

 2012\5\8 دوره تعليم مستمر  3
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

 Real Time PCR andدوره عن   4

its application  
4-8\11\2012 

جامعه \كليه العلوم 

مركز \بغداد

 البحوث

 حضور

 2012\11\12 دوره تعليم مستمر  5
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

 حضور مدينه الطب 2014 مؤتمر مدينه الطب  6

ودوره (162دوره اللغه العربيه )  7

 (188)التاهيل التربوي 
2014 

مركز \جامعه بغداد

التطوير والتعليم 

 المستمر

 مشاركه

في  APATOSIS عنندوه علميه   8

 طب اسنان الوقائي 
16\3\2014 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

ندوه علميه عن استخدام مغلي شاي   9

االخضر والتيتانيوم رباعي الفلورايد 

كمحلول لغسل القنوات جذور 

 االسنان

6\4\2014 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 محاظر

10  
 2014\4\9 ندوه تعليم مستمرفي تقويم االسنان

كليه طب 

فرع تقويم \االسنان

 االسنان

 حضور

ندوه علميه االرشاد االكاديمي   11

 والتربوي عن حفظ الغذاء
13\4\2014 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

12  
 2014\4\15 دوره تعليم مستمرفي العلوم االساسيه

كليه طب 

فرع العلوم \االسنان

 االساسية

 حضور

في كليه  PCR Trainingدوره عن   13

 طب جامعه بغداد

13-

17\4\2014 
 حضور قاعه بكر 
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

ندوه علميه عن مضاد االكسده للعاب   14

 وعالقتها بتسوس االسنان
11\5\2014 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

المفصل الفكي  ندوه علميه عن  15

 للمسنين وعالقتها بالتاكل السني
26\10\2014 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

 MTA  23\11\2014ندوه علميه عن   16
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور 

دوره تعليم مستمر لطب االسنان   17

 االطفال والوقائي 
21\12\2014 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

ندوه علميه عن السواك وعالقته بمنع   18

 التسوس االسنان 
28\12\2014 

فرع طب اسنان 

 والوقائياالطفال 
 حضور 

ندوة علميه عن مرض الربو   19

وعالقتها بصحه االسنان عند 

 االطفال 

23\2\2015 

ندوه االرشاد 

االكاديمي 

 والتربوي عن

 حضور

 Cleftحلقة علمية نقاشية بعنوان   20

lip &palate  

 

2\3\2015 

 

كليه طب 

فرع طب \االسنان

االسنان االطفال 

 والوقائي

 محاظر

ندوه علميه الشهريه عن فصيله الدم     21

 وعالقتها بالصحه االسنان

22\3\2015  

 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

ندوة علميه الشهريه في فرع طب   22

 اسنان االطفال والوقائي
19\4\2015 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور 

مؤتمرالدولي الرابع عشرلكليه طب   23

 الجامعه اللبنانيهاالسنان في 
 بحث بيروت 2015

ندوة علميه الشهريه  في فرع طب   24

 اسنان االطفال والوقائي
8\6\2015 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

25  
ندوة علميه عن العدسات السنيه 

 الالصقه

18\10\2015 

 

كليه طب 

فرع طب \االسنان

االسنان االطفال 

 والوقائي

 حضور

26  
سدادات الشقوق في ندوة علميه عن 

 طب االسنان الوقائي
6\3\2015 

كليه طب 

فرع طب \االسنان

االسنان االطفال 

 والوقائي

 حضور

 2015\11\17 حشوه الكومبستندوة علميه عن   27
فرع طب االسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور

2015\12\6 نانو تكنلوجيندوة علميه عن   28  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

29  

مشاركه في فعاليات  يوم الصحه 

 الفم  العالمي  

المدرسه الشالجيه  2015\3\19

 االبتدائيه المختلطه(

القاء محاضره  

توعيه 

,منشورات  

تعليميه و 

افالم تثقيفيه 

للطالب  

المراحل 

 االبتدائيه

ندوه االرشاد االكاديمي والتربوي   30

 عن مرض االلكوليرا

فرع طب االسنان  2015\10\13

–االطفال والوقائي 

 جامعه بغداد

 حضور

ندوه االرشاد االكاديمي والتربوي   31

 عن مرض داء القطط

فرع طب االسنان  2015\12\28

–االطفال والوقائي 

 جامعه بغداد

 

 حضور

 حضور مدينه الطب 2015 مؤتمر مدينه الطب  32

مؤتمر الدولي االول النجف لطب   33

 االسنان
 بحث نجف االشرف  2015

 2015 طب النهرين العلمي التاسعمؤتمر   34
كليه \جامعة نهرين 

 الطب
 بحث

المؤتمر الدولي الثالث   35

 لالختصاصات الصحيه والطبيه
2015 

الجامعة التقنيه 

 الوسطى 
 حضور

ندوه االرشاد االكاديمي والتربوي   36

 عن مرض النكاف

فرع طب االسنان  4/1/2016

–االطفال والوقائي 

 جامعه بغداد

 حضور

37  
التعليم المستمر المراض اللثة ندوة 

 وجراحة ماحول االسنان
14/3/2016 

كليه طب االسنان/ 

فرع امراض اللثة 

وجراحة ما حول 

 االسنان

 حضور

دوره تدريبيه عن  المدقق الداخلي   38

وفق المعيار الدولي مع االمتحان 

للقسم الضمان الجوده واالداء 

 الجامعي

15-

16/3/2016 

 مشاركه قاعه المؤتمرات 

39  

المشاركه الميدانيه في يوم  العالمي 

 لصحه الفم واالسنان

مدارس بغداد  19/3/2016

 الدوليه

القاء محاضره  

توعيه 

,منشورات  

تعليميه و 

افالم تثقيفيه 

للطالب  

المراحل 

 االبتدائيه
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

40  
ندوه علميه عن عمليات جراحه الفم 

 الخاصه باالطفال 

كليه طب  2016\2\21

رع طب ف\االسنان

االسنان االطفال 

 والوقائي

 حضور

ندوه علميه عن زراعه االسنان عند   41

 االطفال

الفرع طب اسنان  17/4/2016

 االطفال والوقائي

 محاظر

حضور و مشاركه في عروض   42

 منضديه  في يوم الجامعه

مكتبه \جامعه بغداد 2016\5\5

 المركزيه

 مشاركه

43  
 ندوه علميه عن الوقايه من العدوى 

كليه طب  2016\5\8

فرع طب \االسنان

االسنان االطفال 

 والوقائي

 حضور

مؤتمر والملتقى الدولي اسنان   44

 كردستان
 حضور اربيل 2016

ندوة االدمان على وسائل االتصال   45

 االلكترونيه
2016 

كليه طب االسنان 

 جامعه بغداد\
 حضور

الملتقى العلمي الثالث لفرع طب   46

 االسنان االطفال والوقائي
 بحث كليه طب االسنان 2016

 حضور كليه طب االسنان 2016 ندوه اداره المياه  47

 حضور كليه طب االسنان 2016 ندوه رئاسه  مجلس الوزراء   48

ندوه علميه عن سوء استخدام   49

المضاد الحيوي في طب االسنان 

 االطفال

كليه طب  23\10\2016

فرع طب \االسنان

االسنان االطفال 

 والوقائي

 محاضر

ندوه علميه عن السواك وعن   50

ب اسنان طاستخدام الليزر في 

 االطفال

كليه طب  2016\11\13

فرع طب \االسنان

االسنان االطفال 

 والوقائي

 حضور

ندوه التعليم المستمر في صناعه   51

 االسنان

كليه طب السنان  2016\11\24

فرع التعويضات \

 االصطناعيه

 حضور

 مؤتمر العلمي المهني االول   52
30\11\2016-

1\12\2016 

نقابه التمريض 

 العراقيه

 حضور

ندوه التعليم المستمر في طب   53

 االسنان االطفال والوقائي

فرع طب االسنان  2016\12\27

 االطفال والوقائي

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

ندوه االرشاد االكاديمي والتربوي   54

 عن الغش في االمتحان

كليه طب  2016\11\24

لعلوم ا\االسنان

 االساسيه

 حضور

مؤتمر الخامس عشر كليه طب   55

 جامعه بغداد

29-

30\11\2016 

قاعه الدرب 

 الموسوي

 حضور

مؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا   56

 كليه طب االسنان جامعه بغداد\

قاعه الدرب  2016\12\7-8

 الموسوي

 حضور

 مؤتمر مدينه الطب العلمي  57
21-

22\12\2016 

قاعه الدرب 

 الموسوي

 حضور

ومشاركه ببوستر علمي في حضور   58

 مؤتمر االسراء الجامعه

27-

28\4\2017 

كليه طب االسنان 

 جامعه االسراء

 بحث

العلمي االول للجمعيه مؤتمر  59

 العراقيه لجراحه الوجه والفكين

نقابه اطباء االسنان  2017\3\3

 بغداد

 حضور

ندوه العلميه الشهريه لفرع طب   60

فيها  )القت اسنان االطفال والوقائي

 د.نبال محاضره

فرع طب االسنان  2017\4\16

–االطفال والوقائي 

 جامعه بغداد

 حضور

ندوه العلميه الشهريه لفرع طب   61

اسنان االطفال والوقائي )القى فيها 

كل من د.نور احمد ود.محمد قحطان 

 محاضره(

فرع طب االسنان  2017\5\14

–االطفال والوقائي 

 جامعه بغداد

 حضور

فيها كل من د  حلقه دراسيه القى  62

عبير محمد ود.محمد غالب 

 محاضره

فرع طب االسنان  2017\5\7

–االطفال والوقائي 

 جامعه بغداد

 حضور

 

 

 

ندوه التعليم المستمر لطب اسنان  63

 االطفال والوقائي

19\3\2017 

 

فرع طب االسنان 

–االطفال والوقائي 

 جامعه بغداد

 رحضو

  Thomsonبدوره تدريبيه عن   64

Reuter   

25\4\2017 

 

مركز التطوير 

والتعليم المستمر 

   جامعه بغداد\

 مشاركه

المشاركه الميدانيه في يوم  العالمي  65

 لصحه الفم واالسنان

15/3/2017 

 

االمام مدارس 

 الجوادين

 مشاركه

مؤتمر الدولي االول الكردستان في  66

 سليمانيه

12/5/2017 

  

 سليمانيه

 

 رحضو

مستمر في فرع امراض  ندوه تعليم 67

 وجراحه ماحول االسنان

فرع امراض  2017\3\14

وجراحه ماحول 

 االسنان

 حضور

ندوه االرشاد واالكاديمي عن  68

 الحرائق

24\5\2017 

 

كليه طب االسنان 

 جامعه بغداد 

 حضور
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 . االخرى : األنشطة العلمية  خامسا 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

عضو اللجنة جرد   1

شعبه الدراسات 

 العليا

 داخل الكلية 2009 كلية طب االسنان

 داخل الكلية 2009 كلية طب االسنان عضو اللجنه الطبيه   2

عضو اللجنة   3

احتساب درجات 

السعي السنوي 

للمرحله الرابعه لطب 

 اسنان االطفال

فرع طب \كلية طب االسنان

 اسنان االطفال والوقائي

 داخل الكلية 2014

عضو شعبه الضمان   4

 الجودة

 2014 كلية طب االسنان

2015 

2016 

2017 

 داخل الكلية

لجنه مأل عضو   5

استماره التقييم  

 االداء السنوي

 2015 كلية طب االسنان

2016 

 داخل الكلية

عضو لجنة الجرد   6

السنوي لمخزن 

 االثاث

 داخل الكلية 2015 كلية طب االسنان
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)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

 عضو لجنه متابعه  7

 نظافه العياده االطفال

 

فرع طب \كلية طب االسنان

 اسنان االطفال والوقائي

 داخل الكليه 2015

عضولجنه تقسيم   8

الطالب داخل العياده 

 االطفال

 

فرع طب \كلية طب االسنان

 اسنان االطفال والوقائي

 داخل الكليه 2015

عضو اللجنة   9

احتساب درجات 

السعي السنوي 

للمرحله الخامسه 

 اسنان االطفاللطب 

 2015 كلية طب االسنان

2016 

2017 

 داخل الكلية

عضو لجنة جرد   10

 المخزن العام

 داخل الكلية 2015 كلية طب االسنان

عضو لجنه المختبر   11

 الدراسات العليا

 2014 كلية طب االسنان

2015 

2016 

2017 

 داخل الكلية

عضو لجنة متابعة   12

حضور محاظرات 

لطلبه المرحله 

 الخامسه

 2016 كلية طب االسنان

2017 

 داخل الكلية
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10 

 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

فرع طب \كلية طب االسنان عضو لجنه االعالم  13

 اسنان االطفال والوقائي

2015 

2016 

2017 

 داخل الكلية

عضو لجنة غرفه   14

 العالج 

فرع طب \كلية طب االسنان

 اسنان االطفال والوقائي

2014 

2015 

2016 

2017 

 داخل الكلية

عضو لجنة متابعه   15

 سمنار االطفالقاعه 

فرع طب \كلية طب االسنان

 اسنان االطفال والوقائي

2015 

2016 

2017 

 داخل الكلية

عضو اللجنة   16

 التحضيريه واالعالم ا

للملتقى العلمي 

الثالث لفرع طب 

اسنان االطفال 

 والوقائي

فرع طب \كلية طب االسنان

 اسنان االطفال والوقائي

 داخل الكليه 2016

حضور و مشاركه   17

عروض منضديه  في 

 \في يوم الجامعه

مكتبه ال\جامعه بغداد

  المركزيه

5\5\2016 

المكتبه \جامعه بغداد

 المركزيه

 الكليه خارج 2016
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)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

مشاركه ببوستر   18

علمي في مؤتمر اقيم 

في الجامعه اللبنانيه 

لطب االسنان والفوز 

بافضل بوستر في 

المؤتمر بالمرتبه 

 الثالثه

 

امعه ج\كليه طب االسنان

 اللبنانيه

 خارج الكليه 2015

عضو لجنه امتحانيه   19

ماده العملي النهائي 

 لطب اسنان المجتمع

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي

 داخل الكليه 2017

 

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

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1  Evaluation of antibacterial effect of 

irrigant solutions 

(titanium tetra fluoride, green tea, 

sodium hypochlorite, 

normal saline) using real-time 

quantitative – polymerase 

chain reaction 

 2015 مجله طب االسنان جامعه بغداد

2  Comparison of Immunoglobulin IgA 

level in the stimulated saliva of caries-

free and caries-active children aged 7-

10 years  

 

 

 

 مجله طب االسنان جامعه بغداد

 
2016 
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3  Dental anomalies in relation to 

nutritional status among pediatric 

patient attending college of dentistry 

university of Baghdad 

International journal of 

research and science 
2018 

4    

  Primary dentition eruption in relation 

to weight  status  

International journal of 

research and science  
2017 

 

 

ً سا   عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.: بعا

 السنة اسم الهيئة ت

 2008 االسنان نقابه االطباءعضو   1

 2017 عضو جمعيه العراقيه لطب اسنان االطفال والوقائي  2

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ثامنا:   

 السنة المادة القسم ت

 طب االسنان االطفالقسم   1
مشاريع التخرج )اشراف 

 طالب االوليه( اثنانعلى 
2015 

 قسم طب االسنان االطفال  2
 مشاريع التخرج )اشراف

 على ثالث طالب االوليه(

2016 

 قسم طب االسنان االطفال  3
مشاريع التخرج )اشراف 

 على اربعه طالب االوليه(

2017 

4  

 قسم طب االسنان االطفال

عياده طب االسنان 

( السريرياالطفال )

 للمرحله الخامسه

2014 

2015 

2016 

2017 

5  

 قسم طب االسنان االطفال
تكليف بالتدريب الصيفي 

 المرحلة الخامسةلطالب 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

 البحوث المنشورة داخل وخارج العراق. تاسعا: 
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 العدد ة العلميةالمجل عنوان البحث ت
 المجلد

جهة إصدار 

 المجلة

1  Evaluation of 

antibacterial effect 

of irrigant 

solutions 

(titanium tetra 

fluoride, green tea, 

sodium 

hypochlorite, 

normal saline) 

using real-time 

quantitative – 

polymerase 

chain 

المجلة كليه طب االسنان \جامعه 

 بغداد
2015  (3) 

المجلة كليه طب 

امعه ج\االسنان 

 بغداد

2  Comparison of 

Immunoglobulin 

IgA level in the 

stimulated saliva 

of caries-free and 

caries-active 

children aged 7-10 

years  

 

المجلة كليه طب االسنان \جامعه 

 بغداد
2016 

Vol 

28,No.3 

المجلة كليه طب 

جامعه \االسنان 

 بغداد

3   

  Primary dentition 

eruption in relation 

to weight  status 

International journal of 

research and science 
2017 

Volume 

6 Issue 

5, May  

International 

journal of 

research and 

science 

4  Dental anomalies 

in relation to 

nutritional status 

among pediatric 

patient attending 

college of 

dentistry 

university of 

Baghdad 

International journal of 

research and science 
2018  

International 

journal of 

research and 

science 
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 : كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير.عاشرا 

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 كلية طب االسنانعميد   كتاب شكر وتقدير 1 .1

 2009 كلية طب االسنانعميد   كتاب شكر وتقدير  .2

 2011\11\30 كلية طب االسنان  شهاده تقديريه  .3

 2012\3\19 كلية طب االسنان  شهاده تقديريه  .4

 2012\11\12 كلية طب االسنان شهاده تقديريه  .5

 2014\1\22 التعليم العاليوزير  كتاب شكر مع قدم لمده سنه  .6

 2014\12\21 كلية طب االسنان شهاده تقديريه  .7

 2015\3\2 كلية طب االسنان شهاده تقديريه  .8

 2014\2\16 وزير التعليم العالي  كتاب شكر وتقدير  .9

 2015\12\20 كلية طب االسنان شهاده تقديريه  .10

 2015\12\31 كلية طب االسنان شهاده تقديريه  .11

 2016\3\13  كلية طب االسنان تقديريهشهاده   .12

 2016\1\27 كلية طب االسنانعميد   كتاب شكر وتقدير  .13

 2016\6\30 كلية طب االسنانعميد   كتاب شكر وتقدير  .14

 2016\5\11 كلية طب االسنانعميد   كتاب شكر وتقدير  .15

وشهادة تقديرية  افضل بوستر جائزة  .16

 وجائزه ماليه

جامعه \كليه طب االسنان عميد  

 بيروتل\اللبنانيه
2015 

 2017\1\7 كلية طب االسنانعميد  كتاب شكر وتقدير  .17

  

 عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. حادي 

 سنة النشر سم الكتابا ت

  ال توجد  1
 

 .التدرج الوظيفيعشر: ثانيث 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011 -2008 االسنان جامعه بغدادطب كلية  معيد )طبيب اسنان(  1
 2013-2011 طب االسنان جامعه بغدادكلية  طالبه دراسات عليا  2
 طب االسنان جامعه بغدادكلية  تدريسي )مدرس مساعد(  3

2013-2017 
 

 اىل االن 2017 طب االسنان جامعه بغدادكلية  تدريسي )مدرس(  4
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 عشر :اللغــات.ثالث  

 العربيه             

 االنكليزيه             

 


