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 - 2001ولغاية اآلن

صفحة  1من 10

ثالثا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
المشاركة في دورة التاهيل التربوي
المشاركة في دورة اللغة العربية
المشاركة في دورة الحاسبة االلكتروني
المشاركة في كفاءة الحاسبات
المشاركة في دورات التعليم المستمر في قسم التعويضات االصطناعية (المشاركة
في كافة الدورات السنوية المقامة في الكلية)
المشاركة في دورات التعليم المستمر في قسم االطفال و الوقائي
المشاركة في دورات التعليم المستمر في قسم معالجة االسنان
المشاركة في دورات التعليم المستمر في قسم التشخيص الفمي
المشاركة في مؤتمر النجف الدولي 2012
المشاركة في مؤتمر بغداد العالمي للتجميل و زراعة االسنان االول 2012
المشاركة في مؤتمر الوطني للكليات طب االسنان العراقية االول 2012
المشاركة في مؤتمر الوطني للكليات طب االسنان العراقية الثاني 2013
المشاركة في مؤتمر السنوي لنقابة طب االسنان العراقية االول 2011
المشاركة في مؤتمر السنوي لنقابة طب االسنان العراقية الثاني 2012
المشاركة في مؤتمر العالمي الموحد الطبي 2013
المشاركة في ندوة شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء(استمارة تقييم االداء
االلكتروني) عام 2015
المشاركة في ورشة العمل المقام في القسم بتاريخ 2015\12\27
المشاركة في دورة التعليم المستمرلفرع التعويضات االصطناعية 2015
المشاركة في ورشة عمل المقام في قسم التعويضات االصطناعية (تطبيق برنامج
تيرنت)
المشاركة في الملتقى الدولي االول لطب االسنان في العراق المقام في النجف
االشرف 2015بصفة باحث
حضور المؤتمر العالمي الثالث لالختصاصات الطبية والصحية المقام على قاعات
درب الموسوي للفترة من  2015/3/ 24 - 23وبصفة مشارك.
حضورالندوة العلمية التخصصية الثانية لفرع التعويضات االصطناعية التي
نظمتها كلية طب االسنان  /جامعة بغداد وبالتعاون مع مكتب تاج الخيرات بتاريخ
. 2016/4/5
حضور المؤتمر العلمي السابع للبورد العراقي لالختصاصات الطبية والمقامة
على قاعات درب الموسوي للفترة من  2016 /3 /17-16وبصفة مشارك.
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حضور ندوة االدمان على وسائل االتصال االلكترونية بتاريخ 2016 /2/22
وبصفة مشارك.
دورة تعليم مستمر في فرع التعويضات االصطناعية 2016/4/25
الندوة العلمية التخصصية الموسومة "التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة
االسنان" 2016/5/17
ورشة عمل لرزاعة االسنان لشركة 2016/5/17 Dentium
ندوة ادارة المياه في ا28/3/2016
عروض منضدية في يوم الجامعة (غضو في لجنة النتاجات العلمية) بتاريخ 5\5
2016
دورة المدقق الداخلي في 2016\3\ 16-15
المؤتمر العلمي الدولي الثالث لالختصاصات الطبية في \24-23اذار 2016
اكمال دورة تدريبية في زراعة االسنان  17-1اذار 2016
المشاركة في ملتقى الدراسات العليا الحادي عشر لكلية طب االسنان جامعة بغداد
 2016بصفة محاضر
ندوة حول الحوكمة في 2016\4\20
الملتقى العلمي الخامس لطب االسنان والوقائي في 2016\1\12
حضور ندوة االرشاد التربوي لفايرس زيكا بتاريخ 2016\4\7
المشاركة في الملتقى العلمي الثالث لطب االسنان االطفال والوقائي 2015\12\31
المشاركة في ورشة عمل االستالل االلكتروني 2015\11\17
المشاركة في ندوة رئاسة الوزراء 2016\3\22
المشاركة في الملتقى الدولي االول في تجميل االسنان في 2016\ 10\ 10-9
المشاركة في الملتقى العلمي الخامس عشر لكلية الطب في 2016\11\ 30-29
ورشة العمل في كلية طب االسنان لالطقم المرنه في 2016\12\15
المشاركة في مؤتمر د رافد الجبوري الدولي االول في 2016\10\10-9
المشاركة في مؤتمر الدراسات العليا الحادي عشرفي  2016\12\8-7بصفة
محاضر
المشاركة في الحلقات الدراسية المقامة في القسم للعام الدراسي 2017-2016
المشاركة في الملتقى العلمي السنوي لطب االسنان بتاريخ 2018 \3\20-19
المشاركة ببوستر
المشاركة في الكورس التعليمي في قسم صناعة االسنان لخطوات المختبرية
لصناعة االطقم الجزئية والكاملة بتاريخ 2018\1\12-8
ورشة عمل لالطقم المرنة بتاريخ 2018\1\15
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المشاركة في الحلقة النقاشية بتاريخ  2017\3\30ل د فائزة محمد حسين
المشاركة في الحلقة النقاشية بتاريخ 2017\3\30ل د انتصار جميل
المشاركة في الحلقة النقاشية بتاريخ 2016\12\22ل د رغداء كريم
المشاركة في الندوة العلمية ضمن سلسلة ( )journal clubل د حكمت جميل
بتاريخ 2018\1\15
المشاركة في الندوة العلمية ضمن سلسلة ( )journal clubل د حنان عبد
الرحمن بتاريخ 2018\1\8
المشاركة في الندوة العلمية ضمن سلسلة ( )journal clubل د زينب عبد المنعم
بتاريخ 2017\12\6
المشاركة في ورشة العمل ل د سردار كوزلير االستاذ في جامعة اسطنبول \طب
االسنان بتاريخ 2017\12\13
المشاركة في الندوة العلمية حول موضوع المعالجة السريرية لزراعة االسنان ل د
لطيفة المندالوي القادمة من جامعة بفلو االمريكية بتاريخ 2017\12\24
المشاركة في الندوة العلمية ضمن سلسلة ( )journal clubل د روال وليد بتاريخ
2018\2\20
المشاركة في الندوة العلمية ضمن سلسلة ( )journal clubل د زينب صالح
بتاريخ 2018\2\28
المشاركة في الندوة العلمية ضمن سلسلة ( )journal clubل د يقضان محمد
بتاريخ 2018\5\17
المشاركة في ورشة العمل لبرنامج االند نوت بتاريخ 2018\1\3

رابعا ً :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية
ت
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اسم الهيئة
عضو نقابة اطباء االسنان العراقية

السنة

نوع العضوية

2001

طبيبة اسنان اختصاص

خامسا  :األنشطة العلمية األخرى.
اعطاء محاضرات المادة السنية للمرحلة الثانية
االشراف على طالب الدبلوم العالي 2015
االشراف على سمنارات الدراسات العليا
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االشراف على عيادات الدراسات العليا
رئيسة مكتبة قسم التعويضات االصطناعية (من مؤسسي مكتبة قسم التعويضات
االصطناعية ) من عام تاسيسها لغاية االن
االشراف على مشاريع تخرج المرحلة الخامسة
االشراف على مشاريع الالصفية المرحلة الثالثة لمادة صناعة االسنان
االشراف على مشاريع الالصفية المرحلة الثانية للمادة السنية
االشراف على عيادات المرحلة الرابعة و الخامسة و مختبرات المرحلة الثالثة و
الثانية
حساب سعيات المرحلة الثالثة و الرابعة و الخامسة
حساب غياب المرحلة الثالثة و الرابعة و الخامسة
تنظيم دورات التعليم المستمر في قسم التعويضات االصطناعية
االشتراك في اللجنة اللجان المنظمة في الكلية
عضو في اللجنة االمتحانية 2005
توزيع المواد الطبية على الفنيين و طالب المرحلة الرابعة و الخامسة
المشاركة في امتحان الشفهي و التحريري(االمتحان العملي) للطالب المراحل
الثالثة و الرابعة والخامسة
عضو لجنة النظافة بالقسم
عضو في لجنة مناقشة طلبة الدبلوم العالي 2017\2016
عضو في لجنة مناقشة طلبة الدبلوم العالي 2017\2016\2015
التقويم العلمي لطالب الماجستير2014
عضو في لجنة امتحان الرصانة العلمية لجامعة اوروك لطب االسنان 2016
عضو في لجنة امتحان الرصانة العلمية لجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا االهلية
لكلية لطب االسنان 2016
رئيسا في لجنة الرشفة اطاريح الدراسات العليا الكترونيا 2016
عضو في لجنة النتاجات العلمية ليوم الجامعة 2016
عضو في لجنة مناقشة مشاريع التخرج للمرحلة الخامسة 2016
عضو في لجنة احتساب السعي السنوي للمادة السنية 2015
عضو في لجنة احتساب السعي السنوي للمادة السنية 2016
عضو في لجنة احتساب السعي السنوي للمادة صناعة االسنان 2013
عضو في لجنة احتساب الغياب للمادة السنية 2015
عضو في لجنة احتساب الغياب للمادة السنية 2016\2017
عضو في لجنة احتساب الغياب لمختبر صناعة االسنان 2013
عضو في لجنة احتساب الغياب لمادة صناعة االسنان 2014
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عضو في لجنة االمتحان النهائي لمادة صناعة االسنان 2013
عضو في لجنة جرد الكتب التالفة في الكلية 2016
االشراف على سمنارات الدراسات العليا
عضو في جنه مناقشة بحوث التخرج لطبة امرحلة الحامسة للعام ادراسي 2017
عضو في جنة مناقشة طبة الدبلوم العالي للعام الدراسي2017
االشراف على مشروع تخرج المرحلة الخامسة للعام الدراسي 2018\2017
تكليف في وضع اسئلة االمتحان للجامعة الوطني للعلوم والتكنلوجيا \كلية طب
االسنان للمادة السنية في2018\6\ 6
عضو في لجنة االستالل بتاريخ 2017\12\27
عضو في لجنة االمتحان العملي للمرحلة الثانية للملدة السنية 2018

سادساا :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.
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سابعا ً :البحوث المنشورة داخل وخارج العراق.
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Name of Article or Book
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Effect of immersion in
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disinfection on
dimensional stability,
water sorption and water
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. الجوائز وشهادات التقدير، كتب الشكر:ثامنا
شكر و تقدير ومنح قدم شهرمن الوزير
)شكر و تقديرومنح قدم شهر من رئيس الجامعة (في دورة اللغة العربية
شكر و تقديرمن العميد للجهود الخيرة و المتميزة في اتمام اعمال اللجنة االمتحانية
واالخالص و التفاني و الصدق في العمل
شكر و تقديرمن قسم التعويضات االصطناعية للجهود المتميزة بالدوام االضافي و
تنظيم االداريات بالفرع و احتساب درجات السعي السنوي
10  من7 صفحة

شكر و تقدير من العميد وذلك لتاسيس مكتبة فرع التعويضات االصطناعية و
تعيني رئيسة المكتبة
شكر وتقدير من للجهود المبذولة في امتحان الرصانه العلمية لجامعة اوروك
2016
شكر وتقدير من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 2016\8\18
شكر وتقدير من عمادة كلية طب االسنان بتاريخ 2016\6\30
شكر وتقدير من رئاسة جامعة بغداد للمنجز العلمي والمعرفي الذي حققته جامعتنا
شكر وتقدير من رئيس جامعة اوروك للجهود المبذولة الداء امتحان الرصانة
العلمية بتاريخ 2016\11\28
شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد بتاريخ 2014\2\24
شكر وتقدير من وكالة صدى الحياة االخبارية بناريخ 2017\3\4
شكر وتقدير من مؤسسة العروبة لدعم العوائل المتضررة والمتعففة

العقوبات  :ال توجد اي عقوبة او اي لفت نظر
تاسعا :التدرج الوظيفي.
معيدة في كلية طب االسنان \ جامعة بغداد بتاريخ 2001
طالبة ماجستير في كلية طب االسنان \ جامعة بغداد بتاريخ 2002
مدرس مساعد في كلية طب االسنان \ جامعة بغداد بتاريخ 2005
مدرس في كلية طب االسنان \ جامعة بغداد بتاريخ  2008حالة على اللقب بالمدة
االصغرية
استاذ مساعد في كلية طب االسنان \ جامعة بغداد بتاريخ  2013طالبة دكتوراه في
كلية طب االسنان \ جامعة بغداد بتاريخ 2016
http://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=W5jJduwAAAAJ&imq=%D8%A7%D8%B3%D9
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