
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

          جمان ضياء حبيب فارس الخيون:   ـم ـــــــــاالســ

  11/7/1975: تاريخ الميـالد 

  متزوجةالحالة الزوجية :

    3 دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

        طب االسنان الوقائي:      صــالتـخـص

   أختصاص انطبيبة اسن:    ه ــــــالوظيف

       مدرس مساعدالدرجة العلمية :

             كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/باب المعظم:    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 30/6/1998 طب االسنان بغداد

 10/10/2012 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

 19/11/2007 طب االسنان بغداد دبلوم

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 الى االن -16/6/2008 بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

طب االسنان االطفال  1

 والوقائي

 الى االن 2008 العملي لطب االسنان الوقائي

2    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 16/6/2008 -4/11/1998 وزارة الصحة طبيب اسنان ممارس 1

 10/10/2012 -16/6/2008 بغداد/كلية طب االسنان وقائي اسنان طبيب اسنان /دبلوم 2

 الى االن-10/10/2012 بغداد/كلية طب االسنان ماجستير/اختصاصطبيب اسنان  3

 22/11/2012 مدرس مساعد حصولي على اللقب العلمي 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

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

 السنــة مـــالقس مشاريع التخرج اسم ت

 2012-2011 االطفال والوقائي (Halitosisحمد صادق/)م 1

 Mode of feeding and dental caries)زينب سداد/ 2

among 5years children ) 

 

 2013-2012 االطفال والوقائي

 Effect of smoking on dental caries -)زينة طارق 3

among third stage dental students) 

 

 2013-2012 االطفال والوقائي

 Dental knowledge and behavior  )زينب احمد   4

among third stage dental students)                

 

 2014-2013 االطفال والوقائي

 ABO groups and dental caries among)رند علي   5

third stage dental students)  

 

 2014-2013 االطفال والوقائي

 Mode of delivary and dental caries)رند حسن 6

among 5 years children) 

 

 2014-2013 االطفال والوقائي

7 Role of microorganism in dental caries 2018-2017 االطفال والوقائي (ليث)امير 

 Dental stain)2018-2017 االطفال والوقائي )ياسمين جعفرالصادق 

 Probiotic in dentistry)2018-2017 الوقائياالطفال و )يوسف 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها والسنة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور كلية االسنان 30/11/2011تعليم مستمر  • 1

 حضور كلية االسنان 24/5/2011تعليم مستمر  • 2

 حضور فندق شيراتون smile baird 7-8/12/2012مؤتمر  • 3

 حضور كلية االسنان 12/11/2012تعليم مستمر  • 4

 حضور كلية االسنان 19/12/2012ندوة  • 5

 حضور كلية االسنان 9/1/2013ندوة  • 6

 حضور كلية االسنان 6/3/2013ندوة ضمان الجودة  • 7

8 

 

 حضور كلية االسنان 25/3/2013تعليم مستمر  •



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كلية االسنان 14/11/2013ندوة  • 9

 حضور كلية االسنان 6/5/2013تعليم مستمر  • 10

الملتقى العلمي الثاني لطب االسنان االطفال  • 11

 20/11/2013والوقائي 
 حضور كلية االسنان

 حضور كلية االسنان 26/11/2013تعليم مستمر  • 12

 حضور كلية االسنان 18/12/2013ندوة  • 13

 حضور كلية االسنان 16/3/2014ندوة  • 14

 حضور كلية االسنان 18/3/2014تعليم مستمر  • 15

 حضور كلية االسنان 26/3/2014تعليم مستمر  • 16

 31-30المؤتمرالعلمي السادس للمجلس العراقي  • 17

/3/2014  
 حضور قاعة درب الموسوي

 حضور كلية االسنان 6/4/2014ندوة  • 18

 حضور كلية االسنان 7/4/2014تعليم مستمر  • 19

 حضور كلية االسنان 13/4/2014ندوة  • 20

 حضور كلية االسنان 26/10/2014ندوة • 21

 حضور كلية االسنان 28/12/2014ارشاد تربوي ندوة  • 22

 حضور كلية االسنان 23/2/2015ندوة  • 23

 ةمحاضر كلية االسنان 22/3/2015ندوة  24

-27مؤتمر الجامعة المستنصرية  • 25

28/3/2014 
 حضور المستنصرية

 حضور كلية االسنان 8/6/2015ندوة  • 26

 محاضرة كلية االسنان عن مرض السكري 2013ندوة  27

 بوستر مشاركة كلية االسنان 2013الملتقى االول لطب االسنان والوقائي 28

 بوستر مشاركة مدينة النجف 2015 مؤتمر النجف لطب االسنان 29

 بوستر مشاركة مدينة النجف 2016مؤتمر النجف لطب االسنان  30

 الجامعة خارج كلية االسراء\المؤتمر الوطني للتعليم الجامعي االهلي 31
 حضور 2017\9\24فندق بابل    \ 

 خارج الجامعة لكلية طب بغداد 16مؤتمر العلمي  32

 حضور 2017\11\29-30 

 مؤتمر العلمي    33

 لمدينة الطب

 خارج الجامعة
 حضور 2017\12\13-14 

 
 2017-11-16\الجامعة خارج  مؤتمر ابن سينا 34

 حضور

 خارج الجامعة  مؤتمردولي لكلية االسراء الجامعة 35
 مشارك بوستر 6/3/2018-5في كلية االسراء 

 خارج الجامعة مؤتمر الصحة الدولي 36
 حضور 2018\4\27-28

 داخل الجامعة  مؤتمرطب االسنان 37
 مشارك بوستر  19/3/2018

38 FDI  2018-3-20داخلي 
 وسترمشارك ب



 

 

 

 

 

 

 

 داخل الجامعة  مؤتمرالدراسات لكلية الطب جامعة بغداد  39

 حضور 22-2-2018

 محاضرة 2017 /11 /19قسم االطفال  \داخلي ندوة علمية   40

-4-1     في قسم االطفال والوقائي    \داخلي   ندوة علمية   41

2018 
 محاضر

 في قسم االطفال\داخلي  برنامج التعليم الطبي\ندوة علمية  42

29\10\2017 
 حضور

 قسم االطفال\داخلي  برنامج التعليم الطبي\ندوة علمية   43

5\11\2017 
 حضور

 حضور 2017-11-26\قسم االطفال\داخلي ندوة علمية 44

محاضر خارجي د. \ندوة علمية حول تقنيات حشوات الجذور 45

 احمد طارق حياوي

 حضور 2017-12-26 \قسم المعالجة\داخلي

صناعة  \د.مصطفى سعدي\ 2017-11-29\داخلي ندوة علمية 46

 اسنان
 حضور

 حضور 2018-5-8داخلي  ندوة ضمان الجودة 47

 حضور 2018-1-9 \القدسي قاعة\داخلي  النفسي والتوجيه التربوي االرشاد ندوة 48

 حضور 2018-3-14داخلي  النفسي والتوجيه التربوي االرشاد ندوة 49

 حضور 2018 -2-20داخلي  النفسي والتوجيه التربوي االرشاد دوةن 50

 حضور 2018-4- 3داخلي   النفسي والتوجيه التربوي االرشاد ندوة 51

ورشة عمل ضمان الجودة واالداء عمل استمارة   52

 تصنيف جودة المختبرات التعليمية

 حضور 2017-10-17\كلية طب االسنان\داخلي

 

 حضور 2017-12-3\قسم صناعة االسنان\داخلي                          turnit itامج االستالل ورشة عمل عن برن 53

مركز بحوث التقنيات \جامعة النهرين\خارجي ورشة عمل االسعافات االولية ومخاطر زرق االبر  54

 2017\12\21-20االحيائية 
 حضور

 حضور 2018-1-15\قسم صناعة االسنان\داخلي  بيان سليم.ورشة عمل الطخم الجزئي المتحرك المرن د- 55

 محاضر 2018-5-6 قسم االطفال\داخلي مستمر تعليم 56

 حضور 2017-12-24داخلي قسم االطفال والوقائي  تعليم مستمر  57

 حضور 2018-3-14 الباثولوجي قسم داخلي مستمر تعليم 58

 محاضر 2018-4-8داخلي  حلقة دراسية 59

 في القسم االطفال\اخلي د حلقة دراسية 60

15\10\2017 

 حضور

 حضور 2017\11\12\داخلي  حلقة دراسية 61

 حضور 2017-12-17\قسم االطفال\داخلي حلقة دراسية 62

-3-18داخلي قسم االطفال والوقائي  حلقة دراسية 63

2018 

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 حضور 2018-4-15داخلي  حلقة دراسية 64

 ضورح 2018-5-14داخلي  حلقة دراسية 65

 

 

 

 

 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

: ألقيت محاضرات خدمة مجتمع 

توعية لطالب المدارس للعناية باسنانهم 

 20/3/2013و 20/3/2014
  

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

 . التعليم

 السنة لنشرا محل أسم البحث ت

1 Dental Caries, Mutans 

Streptococci, Lactobacilli and 

salivary status of type1 diabetic 

mellitus patients aged 18-22 

years in relation to Glycated 

Haemoglobin 

 

 2013 مجلة كلية طب االسنان



 

 

 

 

 

 

 

2         The Relation of Salivary Glucose 

with  Dental Caries and Mutans 

Streptococci among type1 

diabetic mellitus patients aged 18-

22 years  

 

 2015 مجلة كلية طب االسنان

3 Impact of glycated haemoglobin on 

salivary glucose among type 1 

diabetic mellitus patients aged 18-

22 years 

 2018 مجلة كلية طب االسنان

 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :سعاات 

     عضو نقابة اطباء االسنان ✓

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

   16/2/2014شكر الوزير  1

   13/4/2014شكر النقيب  2

   30/6/2016شكرالعميد 3

   18/8/2016شكر رئيس الوزراء 4

       جامعة بغداد\كتاب شكر من عميد كلية طب االسنان  5

28-8-2018 

 

  

   2018-8-28كتاب شكر عميد كلية طب االسنان في  6

   2018-9-10كتاب شكر عميد كلية طب االسنان في  7

   2019-9-3كتاب شكر عميد كلية طب االسنان في  8



 

 

 

 

 

 

 

   2018-11-29ن جهود من عميد كلية طب االسنان في تثمي 9

 

 

 

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 اللجان 

 2013-2012سنة 

 لجنة الهيئة العامة للفرع -1

 لجنة درجات الوقائي -2

 لجنة المخزن -3

 لجنة متابعة الطالب وعيادة الدراسات االولية والنظافة -4

 غرفة التوعية لجنة -5

 لجنة تجهيز ومتابعة الدراسات العليا -6

 لجنة الفحص -7

 2014-2013سنة

 لجنة الهيئة العامة للفرع

 لجنة درجات الوقائي

 لجنة المخزن

 لجنة متابعة الطالب وعيادة الدراسات االولية والنظافة

 لجنة غرفة التوعية

 لجنة تجهيز ومتابعة الدراسات العليا



 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-2014سنة 

 هيئة العامة للفرعلجنة ال

 لجنة درجات الوقائي

 لجنة المخزن

 لجنة متابعة الطالب وعيادة الدراسات االولية والنظافة

 لجنة غرفة التوعية

 لجنة تجهيز ومتابعة الدراسات العليا

 لجنة جرد المخزن العام

 2018-2017سنة 

 لجنة الهيئة العامة للفرع -1

 (دائمية) النظري والسريري)مرحلة خامسة(لجنة متابعة حضور واحتساب متطلبات   - 2

 (دائمية)لجنة المختبر - 3

 (دائمية) لجنة غرفة التوعية  - 4

  )مؤقتة(لجنة استالل البحوث للترقية العلمية  - 5 

 (دائمية)اللجنة االجتماعية - 6

 )مؤقتة(لجنة تحديد االدوات التالفة في العيادات - 7

  8-   )مؤقتة(لجنة امتحانية داخل الفرع 

(دائمية) لجنة متابعة نظافة الفرع -   9      

 2019-2018لجان سنة 

 لفرعل العامة هيئةاللجنة  -1

 لجنة احتساب متطلبات النظري والسريري)مرحلة خامسة( )دائمية(   -2

 لجنة مختبر الدراسات  -3

 لجنة االعالم -4

 لجنة متابعة نظافة الفرع -5

 لجنة توزيع غرف الدراسات العليا -6



 

 

 

 

 

 

 

 ن العاملجنة جرد المخز -7

 

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

✓              

✓              

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


