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أوالً  :المؤهالت العلمية
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

طبيبة اسنان

وزارة الصحة

-2-17--- 1991-10-16

2

طبيبة اسنان/معيدة في كلية طب

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

-9-26--– 1992-1992
2-18

3

االسناناسنان/طالبة دراسات عليا
طبيبة

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

1995---1993
1993

4

تدريسية في كلية طب االسنان مدرس
مساعد

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

1996

5

تدريسية في كلية طب االسنان مدرس

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

1999

6

تدريسية في كلية طب االسنان استاذ
مساعد

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2013 -2002

7

تدريسية في كلية طب االسنان استاذ

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2013

ثانيا  :التدرج الوظيفي
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

كلية طب االسنان

1991

الماجستير

بغداد

كلية طب االسنان

1996

الدكتوراه

بغداد

كلية طب االسنان

2004

أخرى

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية طب االسنان

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من  -الى
----1996لحد االن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

طب االسنان الوقائي

مختبر طب اسنان المجتمع/المرحلة الثالثة

1997---1996

2

طب االسنان الوقائي

التطبيقات السريرية لطب االسنان

2019-1996

3

طب االسنان الوقائي

الوقائي/المرحلة الخامسة
الوقائي/المرحلة الخامسة
طب االسنان

2010-2006و2019-2013

4

طب االسنان الوقائي

علم التسوس/طلبة الدراسات العليا/دكتوراة

2006و2016-2012

5

طب االسنان الوقائي

علم التسوس/طلبة الدراسات العليا/ماجستيرو
دبلوم

2019--2006

6

طب االسنان الوقائي

طب االسنان الوقائي /طلبة الدراسات العليا
دكتوراة

2006و2016-2012

7

طب االسنان الوقائي

طب االسنان الوقائي /طلبة الدراسات العليا
ماجستيرو دبلوم

2011—2006و 2019-2015

8

طب االسنان الوقائي

علم الوبائيات //طلبة الدراسات العليا دكتوراة

2014-2012

9

طب االسنان الوقائي

حلقات دراسية /طلبة الدراسات العليا دكتوراة

2016-2012

10

طب االسنان الوقائي

حلقات دراسية /طلبة الدراسات العليا ماجستيرو
دبلوم

2012—2005و2019-2015

11

طب االسنان الوقائي

التطبيقات السريرية لطب االسنان الوقائي طلبة
الدراسات العليا ماجستيرو دبلوم

2019--2005

12

طب االسنان الوقائي

علم التغذية /طلبة الدراسات العليا /دكتوراة

2015-2012

13

طب االسنان الوقائي

علم التغذية /طلبة الدراسات العليا ماجستيرو
دبلوم

2015-2012

14

طب الفم

علم التغذية /طلبة الدراسات العليا /دبلوم

2015--2007

15

طب االسنان الوقائي

علم التغذية /طلبة الدراسات العليا ماجستير

2019-2017

16

امراض ما حول االسنان

علم التغذية /طلبة الدراسات العليا دكتوراة

2017

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها
ت
1
2
3

اسم األطروحة أو الرسالة
سوء التغذية الناتج عن نقص الطاقه و البروتين و عالقته مع صحة الفم لدى االطفال
بعمر  9-6في السليمانية
الحالة الصحية للفم وعالقتة بسوء التغذية لرياض االطفال بعمر  5-4سنوات في مدينة
الكوت ا
حالة الفم و مواد اللعاب لدى مجموعة من االطفال المدارس زائدي الوزن

4

مقياس شدة الذكاء وعالقته بصحة الفم بالقياس مع سوء التغذية لطالب المدارس بعمر
 6سنوات في بغداد
مضادات االكسده اللعابية والخواص اللفيزياية و الكيميائية وعالقتها بصحة الفم لدى
مجموعة من كبار السن

6

شكل االسنان وتسوس االسنان و المواد اللعابيةو القته بسوء التغذية لعمر  15-5سنة

5

القســـم
طب االسنان
الوقائي
طب االسنان
الوقائي
طب االسنان
الوقائي
طب االسنان
الوقائي
طب االسنان
الوقائي
طب االسنان
الوقائي

السنــة
2007ماجستير
 2008ماجستير
 2009ماجستير
 2010ماجستير
-2009دكتوراه
-2010دكتوراه

7

صحة الفم والفيتامينات ا المذابة بالدهون باللعاب عند مجموعة من االناث المصابات
بسرطان الثدي

طب االسنان
الوقائي

 2011ماجستير

8

تسوس السنان و البكتريا المكورة اللعابيةو حالة اللعاب لدي االشخاص المصابين
بالسكري نوع  2وعالقتهم

طب االسنان
الوقائي

 2012ماجستير

9

حالة الفم و حالة اللعاب الفيزيو كبمبائية لدى اطالب الصابين بالسمنة بعمر 15-13
سنة في بابل

طب االسنان
الوقائي

 2013ماجستير

10

مقاسات ابعاد االسنان والفك و الكورتيزول غب اللعاب لدى رياض االطفال ناقصي
الوزن عند الوالدة وعالقته مع تسوس االسنان

طب االسنان
الوقائي

 2013ماجستير
ماجستير

11

كمية osteonectinفي اللعاب لدى النساء المصابات بهشاشة العظام و عالقتة
بتسوس االسنان

طب االسنان
الوقائي

12

حالة الكابة و عالقتة بصحة الفم و اللعاب لدى الطالب بعمر  15سنة في مدينة
الصويرة محافظة بابل

طب االسنان
الوقائي

 2014ماجستير

13

صحة الفم وحالة اللعاب الفيزيوكيميائية و عالقته بصنف الدم لدىى طلبة جامعة
الديوانية

طب االسنان
الوقائي

 2015ماجستير

14

اتاثير شدة الحالوة و المرورة على صحة الفم و عالقته بصنف الدم لدى طالب كلية طب طب االسنان
الوقائي
االسنان في جامعة الكوفة

 2016ماجستير

15

طب االسنان
الوقائي

 2016دكتوراة

طب االسنان
الوقائي

 2017دكتوراة

طب االسنان
الوقائي

 2018ماجستير

16

17

انماط الشخصية وعالقته بصحة الفم وحالة اللعاي و اهرمون اللعابي لدى المعلمات في
مدينة بغداد
Cognitive Impairment-Alzheimer Disease-among Retirees in
Relation to Oral Health Condition and Salivary
Physicochemical Characteristics Related to Gene Detection and
Body Composition in Middle Euphrates Region-Iraq
تاثيير رابطة االم –الطفل على صحة الفم و تاثيره على هرمون االوكسيتوسين في
اللعاب و الحالة التغذوية للطفل

طب االسنان
 Epidemiology of enamel defect in Iraqالوقائي
طب االسنان
الوقائي

Cleft lip and palate in relation to nutrition

 2013ماجستير

2005دبلوم
 2006دبلوم دبلوم

 Folic acid and oral healthطب االسنان
الوقائي

 2006دبلوم

 Nutrition and oral health in elderly groupطب االسنان
الوقائي

 2006دبلوم

 Milk and milk products in relation to oral diseasesطب االسنان
الوقائي

 2007دبلوم

 The biological effect of laser on dental tissueطب االسنان
الوقائي
 Teeth as a source DNA for human identification in forensicطب االسنان
 dentistryالوقائي
 Speech and languages disorders in relation to oral healthطب اسنان
االطفال

دبلوم 2010
 2016دبلوم
2018

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

المؤتمرات (مشاركة ببحوث)
المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر

2005

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

المؤتمر العلمي لكلية الطب

2010

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

نوع المشاركة
( بحث  /بوستر
محاضرة/بحث
حضور)
بحث

اسم المؤتمر Society for social
medicine 56th annual scientific
meeting
المؤتمر الوطني الموحد لكليات طب االسنان

2012

بريطانيا /لندن

المشاركة poster

2012

قاعة درب الموسوي

محاضرة/بحث

مؤتمر االمارات الدولي لطب االسنان
في
العراقية

2015

االمارات العربية

المشاركة poster

في المؤتمر العلمي الثالث لكلية طب الكندي

2015

بغداد

المشاركة بوستر

المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية الطب –

2016

بغداد

المشاركة بوستر

المستنصريةالدولي االول لطب االسنان
مؤتمر الرافدين
في
الجامعة

2016

بغداد

المشاركة بوستر

موتمر النجف الدولي الثاني

2016

النجف

المشاركة بوستر

موتمر النجف الدولي الثالث و الملتقى الدولي

2016

النجف

المشاركة بوستر

عشر للدراسات العليا
الحادي
االسنان
الموتمرالطباء
الثاني

2016

بغداد

المشاركة بوستر

بورشة عمل التقييم الناقد لالوراق العلمية
المؤتمرالعلمي الحادي عشر لكلية الطب
المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم طب االسنان
لكلية االسراء الجامعة
المؤتمر المشترك لكلية طب االسنان و نقابة
اطباء االسنان2017/5/6-5

2016

بغداد

مشاركة

2017

بغداد

المشاركةبوستر عدد

2017

بغداد

2المشاركةبوستر

2018

قاعة الشهيد درب
الموسوي

المشاركةبوستر

2018

فندق

المشاركةبوستر

مشاركة ببوستر في المؤتمرالثالث عشر
للدراسات العليا كلية طب االسنان/جامعة بغداد-
2018/12/6-5
مشاركة ببوستر في المؤتمر السنوي السابع
لدائرة صحة بغداد الكرخ 2018/11/14
المؤتمرات (مشاركة حضور)
الموتمر العلمي الثالث لتقانة النانو و تطبيقاتها –

2011

كلية العلوم قسم الفيزياء

حضور

الطب
كلية الطب
الطبي ––كلية
التعليم الطبي
مؤتمر التعليم
مؤتمر
مؤتمر شعبة الصحة العامة االول

2012

كلية الطب

حضور

2012

قاعة درب الموسوي

حضور

الموتمر العلمي السابع لكلية الطب -الجامعة

2012

بغداد

حضور

المستنصرية الولي االول في طب االسنان
مؤتمر بغداد

2012

بغداد

حضور

العراقية طب
الثاني لكليات
الموحد
المؤتمر
االسنان
الوطنياطباء
التجميلي-لنقابة

2013

بغداد

حضور

الثامن لكلية الطب -الجامعة
العلمي
الموتمر
في
في بغداد
العراقية
االسنان

2013

بغداد

حضور

العاشر20لكلية الطب –الجامعة المستنصرية
العلمي
المستنصرية

2015

بغداد

حضور

المؤتمر بغداد الدولي الثاني لتجميل االسنان

2015

بغداد

حضور

مؤتمر الرافدين الدولي االول لطب االسنان

2016

فندق بابل

حضور

المؤتمر العلمي السابع للمجلس العراقي

2016

قاعة درب الموسوي

حضور

الطبية لحشوات الجذور
مؤتمر بغداد
حضور
لالختصاصات

2016

فندق بابل

حضور

المؤتمر الدولي الثالث لالختصاصات الطبية

2016

قاعة درب الموسوي

حضور

حضورالموتمر الدولي للدكتور رافع الجبوري
والصحية

2016

قاعة درب الموسوي

حضور

االسنان الخاس عشر لكلية الطب جامعة
الموتمر العلمي
لتجميل

2016

قاعة درب الموسوي

حضور

حضور مؤتمر حشوات الجذور الرابع -24
بغداد
2017/2/25

2017

بغداد

حضور

حضور المؤتمر العلمي االول للجمعية العراقية
لجراحة الوجه و الفكين 2017/ 3/3

2017

بغداد

حضور

حضور المؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم طب
االسنان لكلية االسراء الجامعة
المؤتمر المشترك لكلية طب االسنان و نقابة
اطباء االسنان

2017

بغداد

حضور

2017

بغداد

حضور

مؤتمر د.رافع الجبوري الدولي الثالث لطب
االسنان التجميلي في 2018/9/8-7

2018

الجادرية

حضور

حضورالمؤتمرالسابع عشر لكلية الطب/جامعة
بغداد 2018/11/29-28

2018

حضور مؤتمر مدينة الطب 2018/12/12-13-

2018

قاعة المؤتمرات
الطبية/كلية الطب/جامعة
بغداد
قاعة الشهيد درب
الموسوي

حضور
حضور

التعليم المستمر
محاضرة

دورة التعليم المستمر

2005

دورة التعليم المستمر

2010

دورة التعليم المستمر

2011

دورة التعليم المستمر

2011

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

دورة التعليم المستمر

2012

نقابة اطباء االسنان

دورة التعليم المستمر

2012

دورة التعليم المستمر

2012

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد بغداد

دورة التعليم المستمر

2012

نقابة اطباء االسنان العراقية

دورة التعليم المستمر

2013

دورة التعليم المستمر

2014

دورة التعليم المستمر

2015

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

دورة التعليم المستمر

2016

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

حضور

دورة التعليم المستمر

2016

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

محاضر

المشاركة في دورة التعليم المستمر 2017/3/8

2017

فرع التعويضات الصناعية

المشاركة في دورة التعليم المستمر 2017/3/19

2017

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

حضور

حضور في دورة التعليم المستمر 2018/10/15

2018

حضور في دورة التعليم المستمر 2018/12/17

2018

فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد
فرع طب اسنان االطفال و الوقائي
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

حضور

اشراف/محاضرة
محاضر
حضور عدد 3
حضور
محاضر
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور

حضور

حضور

ندوات حلقات ورش عمل
ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي
ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي
المشاركة في الندوة العلمية في فرع المعالجة
ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي
المشاركة في يوم صحة الفم واالسنان في الوطن
العربي

2011

في فرع طب االسنان االطفال الوقائي

محاضر

2011

في فرع طب االسنان االطفال

حضور عدد4

2012

فرع المعالجة

حضور

2012

في فرع طب االسنان االطفال

محاضر

وزارة الصحة

حضور

2012

المشاركة في الملتقى العلمي لفرع طب اسنان
االطفال والوقائي كلية طب االسنان
ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي

2012

كلية طب االسنان/جامعة يغداد

2013

في فرع طب االسنان االطفال

المشاركة في الملتقى العلمي الثاني لفرع طب
اسنان االطفال والوقائي كلية طب االسنان

2013

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي

2014

في فرع طب االسنان االطفال

ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي

2015

في فرع طب االسنان االطفال

المشركة كمحاضره في حلقة علمية نقاشية
بعنوان Cleft lip &palate

2015

في فرع طب االسنان االطفال

ندوة االرشاد التربوي

2015

كلية طب االسنان/جامعة يغداد

ندوة تعريفية (ورشة عمل)بعنوان المراة و
السالم
الندوة العلمية التخصصية االولى في فرع
التعويضات الصناعية
ومشاركة ورشة عمل في ندوة زراعة االسنان
شركة Dentium
ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي
المشاركة غي الملتقى العلمي الثالث لفرع طب
اسنان االطفال والوقائي

2015

كلية طب االسنان/جامعة

2015

كلية طب االسنان/جامعة

2015

كلية طب االسنان/جامعة

2016

في فرع طب االسنان االطفال

2016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

ندوة االرشاد التربوي

2016

في فرع طب االسنان االطفال

ندوة علمية في فرع طب االسنان االطفال و
الوقائي
حضور الحلقة الدراسية

2017

في فرع طب االسنان االطفال

2017

في فرع طب االسنان االطفال

حضور الحلقة الدراسية

2017

في فرع طب االسنان االطفال

حضور في ورشة عمل 2018/10/15

2018

حضور في ورشة عمل 2018/10/22

2018

حضور في ندوة علمية 2018/10/14

2018

حضور في ندوة علمية 2018/11/11

2018

حضور في ندوة علمية 2018/12/9

2018

حضور في حلقة دراسية 2018/10/21

2018

حضور في حلقة دراسية 2018/10/28

2018

حضور في حلقة دراسية 2018/11/25

2018

حضور في حلقة دراسية2018/12/16

2018

محاضرة في حلقة دراسية بتاريخ 2018/12/23

2018

حضور في ورشة عمل 2018/10/15

2018

فرع طب اسنان االطفال
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغدادطب اسنان االطفال
فرع
والوقائي/كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

محاضر
حضور عدد 6
عرض منضدي/بوستر

حضور عدد4

حضور عدد4

محاضرة

حضور
حضور
حضور
حضور
حضور عدد 4
عرض منضدي/بوستر
حضور عدد3
حضور عدد6
حضور عدد3
محاضر
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
حضور
مشارك
حضور

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
تقييم البحوث الغراض الترقية العلمية -كلية طب االسنان  -جامعة بغداد

تقييم البحوث الغراض الترقية العلمية -كلية الطب االسنان -
جامعة االنبار

تقييم البحوث الغراض النشرفي مجلة كلية طب االسنان -جامعة بغداد

تقييم البحوث العلمية الغراض النشر في مجلة الكلية الطب-
بغداد

مقوم علمي لرسائل الماجستير/فرع طب اسنان االطفال و الوقائي

تقييم البحوث الغراض النشرفي المجلة العراقية لطب
المجتمع -المجتمع كلية طب المستنصرية-نصدر بالتعاون بين
جمعية طب المجتمع العراقية-فرع طب
تقييم البحوث الغراض الترقية العلمية -كلية طب
االسنان  -جامعة هولير الطبية

تفييم البحوث لغرض التعضبد
المساهمة في تحديث المناهج لفرع طب اسنان االطفال و الوقائي
المشاركة في تحديث المناهج لطلبة الدراسات العليا
األطفال  -جامعة بغداد

فرع طب أسنان

تقييم البحوث الغراض الترقية العلمية -كلية طب
االسنان  -جامعة الموصل
تقييم البحوث الغراض النشرفي مجلة واسط للعلوم
والطب –جامعة واسط

شاركة في دورة في طب االسنان الوقائي لطلبة معادلة الشهادة بصفة
محاضر ومدرب  2016/3/1فرع طب أسنان األطفال  -جامعة بغداد

مشاركه في فعاليات يوم الصحه الفم العالمي 2014

تحديث مناهج الدراسات العليا و االولية عدد 2018 3

مشاركه في فعاليات يوم الصحه الفم العالمي2015

عضو اللجنة العلمية المركزية 2018-2017
عضو اللجنة العلمية لتقييم البحوث الغراض النشر في مجلة كلية طب
االسنان /جامعة بغداد
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا 2018-2017

مشاركه في فعاليات يوم الصحه الفم العالمي2016

المشاركة في االسبوع الثقافي في جامعة بغداد 2012
المشاركة في االسبوع الثقافي في جامعة بغداد2014
المشاركة في االسبوع الثقافي في جامعة بغداد2015
المشاركة في االسبوع الثقافي في جامعة بغداد 2016
ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

1

شدة تسوس االسنان لدى االطفال بعمر 8-3سنة في قرية
المدائن -بغداد
حشدة تسوس االسنان و ظهور االسنان لدى االطفال ناقصي
الوزن في رياض االطفال في بغداد

السنة

محل النشر
مجلة طب االسنان/بغداد

1999

مجلة طب االسنان/بغداد

1997

3

العادات الغذائية و عالقتها بتسوس االسنان عند اطفال قبل
ابلمدرسة في بغداد -العراق

مجلة طب االسنان/بغداد

2002

4

تسوس االسنان و الحاات العالجية عند كبار السن في المعهد
في محينة بغداد

مجلة طب االسنان/بغداد

2002

2

2006

بغداد/مجلة كلية طب االسنان

2009

بغداد/مجلة كلية طب االسنان

2009

بغداد/مجلة كلية طب االسنان

 في قرية6-3 شدة تسوس االسنان عند االطفال بعمر
العدوانية في بغداد
11-6 حاالت الفم الصحية عند االطفال زائدي الوزن بعمر
سنة في بغداد العراق

5

مضادات االكسدة اللعابية و حاالت اللعاب الفيزوكيميائية

7

وعالقتها بالتهاب اللتة عند مجموعة من كبار السن
مضادات االكسدة اللعابية و حاالت اللعاب الفيزوكيميائية
وعالقتها بتسوس االسنان عند مجموعة من كبار السن
تسوس االسنان و مكونات اللعاب عند مجموعة من االطفال
 سنة في بغداد العراق11-6 المدارس زائدي الوزن بعمر
تاثير حاالت الذكاء وحاالت التغذية على الحالة الصحية للفم

6

2009

بغداد/مجلة كلية طب االسنان

8

2010

بغداد/مجلة كلية طب االسنان

2010

بغداد/مجلة كلية طب االسنان

2010

بغداد/مجلة كلية طب االسنان

تاثير الحالة الغذائية على تسوس االسنان بالعالقة مع سيالن
 سنوات في بغداد6 و االسنان عند االطفال بعمر

11

2010

عنصر عند
الرصاص
صحةو الكالسيوم
والفسفور
الحموضة
اللعاب و
بغداد/الزنك مجلة كلية طب االسنان
االثةبالعالقةو مع
الغذائية على
الحالة
تاثير

12

9
10

2008

مجلة كلية طب

سنوات
5االسنان
بعمر
االطفال
سنوات
االطفال بعمر
سيوم
والبوتا
الصوديوم
االطفال
عند5 الغذاء
عند لحاالت
بالنسبة
اللبنية
وظهور

13

Year

االسنانالمستنصرية
Place of Publication

 شهر في بغداد العراق24-4 بعمر
Research Title

No.

2002

Iraqi Dental Journal

Dental caries and treatment needs among

1

Iraqi Dental Journal

institutionalized elderly in Baghdad, Iraq
Severity of dental caries among 3-8 years

2

1999

1997

Iraqi Dental Journal

2002

Iraqi Dental Journal

2006

Journal of Baghdad

2009

College of Dentistry,
Journal of Baghdad

old children in Al- Madahin
Dental caries and tooth eruption among
village,Baghdad.
underweieght Kindergarten children in
Dietary habits and its relation to caries
Baghdad Iraq
experience among pre-school children in
Severity of dental caries among 3-6 year old
Baghdad- Iraq
children In Al Edwania village, Baghdad,
Oral health condition among overweight

2009

College of Dentistry
Journal of Baghdad

children 6-11years in Baghdad -Iraq
Salivary antioxidants and physicochemical

2009

2010

College of Dentistry characteristics related to periodontal disease
Journal of Baghdad
Salivary antioxidants and physicochemical
among a group of old adults
College of Dentistry
characteristics related to dental caries
Journal of Baghdad
Caries experience and salivary constituents
experience among a group of old adults
College of Dentistry
among overweight children aged 6-11 year
in Baghdad -Iraq

3

4

5

6

7

8

9

2010

Journal of Baghdad

The effect of intelligence quotient and

2010

College of Dentistry
Journal of Baghdad

2010

College of Dentistry
Journal of Baghdad

2012

College of Dentistry
Journal of Baghdad

2012

College of Dentistry
Journal of Baghdad

2013

College of Dentistry
Journal of Baghdad

2013

College of Dentistry
منشور في المؤتمرIraq

nutritional status on oral health condition
The effect of nutritional status on dental
among 6 years old school children in
caries in relation to salivary flow rate, pH,
Baghdad
/Iraq
The effect of nutritional status
on gingival
inorganic phosphate, calcium, copper and
health condition in relation to zinc,
lead
5 years
old kindergarten
Dental among
caries and
salivary
lipid soluble
magnesium, sodium and potassium among 5
children
vitamins among group of women aged
30-39
years
old
kindergarten
children
Nutritional status in relation to caries
years with breast cancer.
experience among primary school Iraqi
Dental Caries, Mutans Streptococci,
children in the middle region of Iraq
Lactobacilli and salivary status of type1
The effect of Intelligence Quotient status
diabetic mellitus patients aged 18-22 years
(IQ)on caries experience in relation to
in relation
to Glycated
Haemoglobin
Salivary
cortisol among
low birth
weight 5
salivary lead among 6years old school
years old kindergarten children in relation
children
in Baghdad
–Iraq
Caries
experience
and salivary
to dental caries (comparative study)
physicochemical
Dental caries and salivary physiochemical
characteristics among overweight
characteristics among osteoporotic old adult
intermediate
school
females aged
13-15
salivary
osteonnectin
in relation
to gingival
women
years
in
Babylon
– Iraq
health condition among osteoporotic
old
ABO Blood Type in Relation to Caries
adult women
Experience and Salivary Physicochemical
The effect of nutritional status on arch
Characteristic among College Students at
width and length of primary teeth among
Al-Diwania
Iraq
The relation
of salivaryGovernorate
glucose within
dental
five years old kindergarten children
caries and Mutans Streptococci among
Depression status in relation to caries
type1 diabetic mellitus patients aged 18-22
experience and salivary physiochemical
years
The effect of nutritional status
on
characteristics among 15 years old students
mesiodistal and bucco/ lingual or palatal
in Al-Swera
cityof– Nutritional
Wassit GovernorateThe Effect
Status on
diameters of permanent teeth among fifteen
Mesiodistal and Bucco-Lingual (Palatal)
years old students
Diameters of Primary Teeth among Five

2013

الوطني العلمي الموحد الثاني
Journal of Baghdad
لكليات طب االسنان العراقية
College of Dentistry
Journal of Baghdad

2014

College of Dentistry
Journal of Baghdad

2015

College of Dentistry
he 9 th scientific

2013

2015

conference
Journal of Baghdad
College of medicine –
College of Dentistry
AlJournal
Nahrainofuniversity
Baghdad

2015

College of Dentistry
Journal of Baghdad

2015

College of Dentistry
Journal Baghdad

2016

College of Dentistry
Journal Baghdad

2016

College of Dentistry
Journal Baghdad

2015

College of Dentistry

Years Old Kindergarten Children

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2016 journal of Al-Rafidian

Periodontal pocket depth in relation to

University College for
IOSR Journal of
Scienc
Dental and Medical
Journal Baghdad
Sciences(IOSRCollege of Dentistry
JDMS)
accepted

salivary osteonectin among osteoporotic old
Impact of secretor status (AB blood type) in
adult women
relation to caries experience related to
Personality Types in relation to the
salivary alkaline
phosphatase
among a
periodontal
health status
and salivary
Dehydroepiandrosterone among teachers in
group
of school
children”
city
Personality types in
relation
toBaghdad
dental
caries

2016

2016

2015

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2019

Journal Baghdad
2016
accepted
College of Dentistry
Journal Baghdad
International Journal
College and
of Dentistry
of Science
Research (IJSR)
International Journal
of Science and
Research (IJSR)
International Journal
of Science and
Research (IJSR)
International Journal
of Science and
Research (IJSR)
International Journal
of Science and
Research (IJSR)
Journal Baghdad
College of Dentistry

and salivary testosterone among teachers in
Impact of bitter taste threshold on caries
Baghdad city.
experience in relation to ABO blood type
Coronal Dental Caries in Relation to
among dental
students
Al KufainUniversity
Cognitive
Status
amongatRetirees
Middle
Euphrates Region
Cognitive Status among Retirees in Relation
to Periodontal Health Condition in Middle
Euphrates Region-Iraq
Abdominal Obesity and Dental Caries
among Woman in Baghdad City / Iraq
(Cross Sectional Study)
The Effect of Nutritional Status on Arch
Width and Length of Permanent Teeth
among Fifteen Years Old Students
The Impact of Mother-Infant Bonding on
Dental Caries Severity in the Postpartum
Period
The Impact of Mother-Infant Bonding on
periodontal health status in the postpartum
period
International Journal
The Impact of Depression Status on Teeth
of Medical Research
Alignment in Relation to Salivary Growth
and Health Science
Hormone among
Internally Displaced People in
Accepted
for
Baghdad/Iraq
publication
The impact of depression status
on dental
Journal Baghdad
caries severity among internally displaced
College Dentistry
people
in Baghdad/Iraq
International
Journal The
impact
of human milk interleukin 6 in
of Medical Research
lactating mothers with chronic periodontitis
and Health Science
on infants growth

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

✓ تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓ عضو اللجنة العلمية لكلية طب االسنان/قسم طب االسنان الوقائي
•
•
•
•
•
•

عضو اللجنة العلمية المركزية لكلية طب االسنان  -جامعة بغداد 2007
عضو اللجنة العلمية المركزية لكلية طب االسنان  -جامعة بغداد 2012
عضو اللجنة العلمية المركزية لكلية طب االسنان  -جامعة بغداد 2016—2018
عضو اللجنة العلمية لمجلة كلية طب االسنان
عضو اللجنة العلمية لفرع طب اسنان االطفال و الوقائي منذ سنة  2006ولحد االن
عضو اللجنة العلمية للملتقى االول لفرع طب اسنان االطفال والوقائي -كلية طب االسنان  -جامعة بغداد بتاريخ -3-6
20124
عضو اللجنة العلمية للملتقى االول و الثاني و الثالث لفرع طب اسنان االطفال والوقائي -كلية طب االسنان  -جامعة
بغداد

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عضو اللجنة العلمية في المؤتمر الوطني الموحد لكليات طب االسنان العراقية في بغداد 2012-4/26-24
عضوفي لجنة المناهج والمقررات التعليمية
عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير
عضو لجنة مناقشة بروتوكوالت عمل طالب الدكتوراة (مشرف)
عضو لجنة مناقشة بروتوكوالت عمل طالب الدكتوراة (مناقش)
عضو لجنة مناقشة طالب مشاريع التخرج (مناقش)
عضو لجنة تقييم براءة اختراع
عضو اللجنة التحضيرية الخاصة بيوم الجامعة
عضو لجنة توثيق المناهج
عضو لجنة درجات الدراسات العليا
عضو اللجنة العلمية في الفرع
عضو الهيئة العامة في الفرع
عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة
فرع طب أسنان األطفال  -جامعة بغداد
لجنة امتحان طالب معادلة الشهادة \ االمتحان العملي

•

✓ عضو اللجنة العلمية في الموتمر الحادي عشر للدراسات العليا  8-7كانون االول 2016
✓ عضو اللجنة العلمية في الموتمر الثالث عشر للدراسات العليا 2018
✓
عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

السنة

1

التقدير تقديرية
شهادة

جامعة بغداد

1996

2

شهادة تقديرية

جامعة بغداد

1997

3

شهادة تقديرية

جامعة بغداد

1998

4

شهادة تقديرية

جامعة بغداد

1999

5

شهادة تقديرية

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2005

6

كتاب شكر

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2005

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

2006
2010

شكر و تقدير

المجلة العراقية لطب المجتمع

شكر و تقدير

المجلة العراقية لطب المجتمع

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

شكر و تقدير

رئيس جامعة بغداد

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

شكر و تقدير

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

كتاب شكر من السبدعميد كلية طب
االسنان جامعة بغداد 2017/4/11

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

كتاب شكر من السبدعميد كلية طب
االسنان جامعة بغداد 2017/5/29

عميد كلية طب االسنان  -جامعة يغداد

شهادة تقديرية من اللجنة التحضيرية
للمؤتمر العلمي الدولي االول لعلوم
طب االسنان لكلية االسراء الجامعة و
ذلك للمساهمة ببوستر عدد  2في
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2010
2011
2011
2012
2012
2013
2016
2016
2016
2017
2017

2017

2017

2018

2018

2018

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
1
ثاني عشر :اللغــات.
✓

اللغة العربية

✓

اللغة االنكليزية

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

