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 ةالذاتي ةلسيرا

  اميل محمد رحمننور احمد كاظم يوسف حمره ـم:    ـــــاالسـ

 1983/  7/  22 تاريخ الميـالد:

 جامعة بغداد/ طب وجراحة الفم واالسنان: العام خصصالت

 طب اسنان االطفال:   الدقيق خصصالت

  مدرساللقب العلمي:

 اللغات:العربية و االنكليزية 

 noor_ahmed_1983@yahoo.comكتروني:البريد االل

و /2007/3 18بتاريخ   41رقم االمر االداري  حسب : تاريخ اول تعيين

الصادر عن وزارة  2007/  2/  14بتاريخ  2424 رقم االمر الوزاري

في المركز الصحي  الصحة العراقية لغرض قضاء فترة االقامة الدورية

ومن ثم التعيين على مالك وزارة  التعليم العالي  التخصصي المغرب 

والخاص بتعيين 1999لسنة  20استنادا الحكام القرار رقم  والبحث العلمي

 / 2008       1/  10بتاريخ  416حسب  رقم االمر الوزاري  االوائل 

وحسب االمر 2008/ 2/  3بتاريخ 2361وحسب رقم االمر الجامعي 

  / / 2 7في   312 /  32/ االداري لكلية طب االسنان جامعة بغداد المرقم د

2008       

 أوالً : المؤهالت العلمية. 

 ت
 الكليـــة الجامعة البلد الشهادة

 المعدل  التاريخ

1  
  7/15 /   2006 طب االسنان بغداد العراق بكالوريوس

80  .938  

   

 84.37 12/  1/  2014 طب اسنان  بغداد العراق الماجستير  2

      الدكتوراه  3

 

 / 2014  / 12 29الصادرة بتاريخ  9958رقم وثيقة التخرج لشهادة البكلوريوس * 

 بتقدير جيد جدا 258من مجموع  15التخرج من الدور االول وبتسلسل 

 بتقدير جيد جدا 2015/  2/ 12الصادرة بتاريخ  1217رقم وثيقة التخرج لشهادة الماجستير 
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 ثانياً :التدريس الجامعي. 

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

 اآلنولغاية   -2014 جامعة بغداد طب االسنان كلية   1

االشراف على طلبة المرحلة الخامسة خالل العمل السريري )العيادات( لفرع طب اسنان االطفال 

وايضا االشراف على مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الخامسة كما موضح في الجدول  والوقائي 

 ادناه :

 السنة  اسم الطالب  عنوان مشروع التخرج  ت

1  
Emergence of permanents incisors teeth 

among 6-9years old primary students in 

Baghdad-city Iraq     

 2015 سارة طه رشيد

2  Traumatic injury to permanent incisors 

among (6-12) years old  

زينة عبد الكريم .

 علي 
2015 

3  
Bad oral habits and associated 

malocclusion among 8-9 years old 

children  

مصطفى ابراهيم 

 جعفر
2016 

4  
Occurrence of dental caries in the 

permanents first molar at 6 years age in 

Mandli area   

 2016 حميد ليلمصطفى ج

5  
Mother knowledge and attitude and 

practice to word primary teeth among 4-

5 years old children   

مصطفى حسين 

 محمد
2016 

6  Nursing caries among 4-5 years old 

children  
 2016 احمد هادي ابراهيم 

7  
Eruption of permanent first molar among 

6 years old children in relation to body 

mass index 

  2017 طهميسم وصفي 

8  Body mass index in relation to dental 

caries among 5 years old children  
  2017 ميس حميد حسن 

9  Feeding habits in relation to dental caries 

among 5 years old children  
 مينا نزار احمد 

2017  

 

 

10  Delay eruption of permanent incisor in 

relation to body mass index   
 2018 يحيى كامل 

11  
The occurrence of carious lesion of 

permanent first molar among group of 

children aged (7-8)years old    

 2018 طيبة حسن 

12  Early loss of primary molar among (5-

6)years old children  
 2018 صفا هاشم
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 التي شارك فيها. الدوراتولمؤتمرات والندوات العلميةارابعاً :  

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

مؤتمر العلمي السنوي الطباء االسنان   1
 الدوريين 

 حضور  وزارة الصحة 2008

2  
 2011 دورة تعليم مستمر

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

3  
 2011-9-20 ندوة علمية شهرية

اسنان فرع طب 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

4  
 2011-9-28 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

5  
 2011-10-12 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

6  
 2011-10-26 علمية شهريةندوة 

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

المؤتمر الوطني الموحد االول لكليات   7
 طب االسنان العراقية 

2012 
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 
 العراقية 

 حضور

8  
 2012-3-19 دورة تعليم مستمر 

فرع طب اسنان 
كلية -والوقائياالطفال 

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

9  
 2012-5-8 دورة تعليم مستمر

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور



 

 10من  4صفحة     

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

10  
 2012-11-12 دورة تعليم مستمر

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

11  
 2013 دورة تعليم مستمر

طب اسنان فرع 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

12  
 2013-11-4 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

13  
 2014-5-11 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 القاء محاظرة

14  
 2014-4-6 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

15  
 ندوة حول االدمان)ارشادتربوي

 (وتوجيه نفسي
6-4-2014 

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

16  
 ندوة حفظ الغذاء)ارشاد تربوي

 (وتوجيه نفسي
13-4-2014 

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

17  
 2014-10-26 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

18  
 2014-12-28 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -والوقائياالطفال 

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

19  
 2014-11-23 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

20  
 2014-3-16 ندوة علمية شهرية

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

21  
 2014 مؤتمر مدينة الطب 

مستشفى مدينة الطب 
وزارة - التعليمي

 الصحة
 حضور

 188التاهيل التربوي دورة   22
 للتدريسيين

2014 
مركز التطوير 
-والتعليم المستمر
 جامعة بغداد

 مشاركة

23  
 2014 للتدريسيين 162دورة اللغة العربية 

مركز التطوير 
-والتعليم المستمر
 جامعة بغداد

 مشاركة

 PCR 2014ورشة عمل للتدريب على   24
جامعة -كلية الطب  
 بغداد

 حضور

25  
 2014 دورة تعليم مستمر 

فرع التشخيص 
كلية طب –الفمي
 جامعة بغداد–االسنان

 حضور

26  
 2014 دورة تعليم مستمر 

-فرع العلوم االساسية
-كلية طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

27  
 2014 دورة تعليم مستمر 

-االسنانفرع تقويم 
-كلية طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

28  
 2014 دورة تعليم مستمر 

فرع طب اسنان 
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

29  
 2015 كربالء–ملتقى اطباء اسنان العراق 

مركز المسعودي 
التخصصي لطب 

نقابة -كربالء -االسنان
 اطباء االسنان

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

مؤتمر النجف الدولي االول لطب   30
 االسنان 

2015 
-نقابة اطباء االسنان

 النجف
بوستر علمي  

 +حضور

المؤتمر التاسع لكلية الطب جامعة   31
   النهرين 

2015 
جامهة –كلية الطب 

 النهرين
بوستر علمي 

 +حضور

32  
 2015 مؤتمر مدينة الطب 

مستشفى مدينة الطب 
وزارة –التعليمي 

 الصحة
 حضور

الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان   33
 االطفال والوقائي 

2015 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
بوسترعلمي 

 +حضور

34  
 2015-12-20 دورة تعليم مستمر 

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

للجنة االرشاد التربوي حلقة نقاشية   35
 والتوجيه النفسي 

2015-4 
-كلية طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة شعبة ضمان الجودة وتقويم   36
 االداء 

11-11-2015 
-كلية طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

37  
 2015-3-2 حلقة نقاشية دراسية 

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

38  
 2015-4-19 ندوة علمية شهرية

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

39  
 2015-2-23 ندوة علمية شهرية

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

 2015 ندوة حول االستالل   40
-كلية طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

41  
 2015-9-8 ندوة علمية شهرية

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

42  
 2015-10-18 ندوة علمية شهرية

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

43  
 2015-10-13 علمية شهريةندوة 

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

44  
 2015-11-15 ندوة علمية شهرية

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

45  
 2015-12-6 ندوة علمية شهرية

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

46  
 ندوة داء القطط )ارشاد تربوي

 (والتوجيه النفسي 
28-12-2015 

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر السابع لمجلس العراقي   47
 لالختصاصات الطبية

2016 
العراقي المجلس 

-لالختصاصات الطبية
 وزارة التعليم العالي

 حضور

48  
 2016 مؤتمربغداد  لحشوات الجذور 

نقابة اطباء االسنان 
 العراقية

 حضور

 2016 مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى   49
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي
 حضور

 2016 مؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا   50
كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

 2016 المؤتمر الخامس عشر لكلية الطب   51
جامعة  –كلية الطب 

 بغداد
 حضور

مؤتمر كردستان العالمي  االول لطب   52
 االسنان 

2016 
نقابة اطباء كردستان 

 اربيل-العراق
 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

53  
6201 دورة تعليم مستمر -3-13 

طب اسنان فرع 
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

54  
 2016 تعليم مستمر وورشة عمل ندوة 

فرع امراض وجراحة 
كلية -ماحول االسنان

جامعة –طب االسنان 
 بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  2016-12-18 دورة تعليم مستمر  55
كلية -االطفال والوقائي

جامعة -االسنانطب 
 بغداد

 حضور

-فرع صناعة االسنان 2016-11-24 دورة تعليم مستمر   56
-كلية طب االسنان

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه   57
 النفسي 

فرع العلوم االساسية  24-11-2016
-كلية طب االسنان–

 جامعة بغداد

 حضور

قسم ضمان الجودة  2016 دورة مدقق جودة داخلي  58
واالداء الجامعي 
–رئاسة جامعة بغداد 
 كلية طب  االسنان

 مشاركة

وسائل االتصال ندوة االدمان على   59
 االلكتروني 

–كلية طب االسنان  22-2-2016
 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان 2016-1-4 ندوة حول مرض النكاف   60
 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  2016-2-21 ندوة علمية شهرية   61
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  2016-4-17 ندوة علمية شهرية  62
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

فرع طب اسنان  2016-5-8 ندوة علمية شهرية  63
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  2016-12-25 ندوة علمية شهرية  64
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  2016-11-13 ندوة علمية شهرية  65
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  2016-3-6 ندوة علمية شهرية  66
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

-11-24حضور دورة تعليم مستمر بتاريخ   67
2016 

 حضور قسم صناعة االسنان  داخلي 24-11-2016

    المشاركة في يوم الصحة العالمي   68

فرع طب اسنان  2017 حلقة دراسية نقاشية   69
–االطفال والوقائي 
–كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

 حظور دورة تعليم مستمر بتاريخ-  70

 
داخل قسم طب اسنان  19-3-2017

 االطفال والوقائي
 حضور

محاضرة 26زينب الدهان   71 داخل قسم طب اسنان  26-2-2017 2/2017/

 االطفال والوقائي
 حضور

28.محمد قحطان محاضرة   72 داخل قسم طب اسنان  25/2/2017 25/2017/

 االطفال والوقائي
 حضور

حضور محاضرة د.زينب جمعة 12  73
12/3/2017 

داخل قسم طب اسنان  12/3/2017

 االطفال والوقائي
 حضور

16حضور محاضرة د.نبال  16  74 داخل قسم طب اسنان  16/42017 4/2017/

 والوقائياالطفال 
 حضور

محاضرة بتاريخ  القاء  75 داخل قسم طب اسنان  14/5/2017 14/ 5/2017/ 

 االطفال والوقائي
القاء 

 محاضرة

 حشوات الجذور الرابع حظور مؤتمر  

25-24 /2/2017 
24-

25/2/20173
-3-2017 

خارج  قسم طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

للجمعية العراقية مي االول لحظور مؤتمر االع 
2017-3-3لجراحة الوجه والفكين   

داخل قسم طب اسنان  

 االطفال والوقائي
 حضور

مشاركة ببوستر علمي خالل مؤتمر كلية طب  
6-5االسنان جامعة بغداد  /5/2017 

مشاركة  داخلي  6-5-2017
 بوستر 

المشاركة ببوشور علمي وحاضرة علمية  خالل  
FDIيوم الصحة العالمي   20-3-2017  

مشاركة  خارج  20/3/2017
ببروشور 
واعطاء 
 محاضرة

حضور ورشة عمل في قسم صناعة االسنان  
12بتاريخ  /1/2017 

 حضور قسم صناعة االسنان  12/1/2017

حضور ورشة عمل في قسم امراض وجراحة  
23االسنان ماحول  /3/2017 

قسم جراحة وامراض  23/3/2017
 ماحول االسنان 

 حضور

حضور ندوة االرشاد التربوي بتاريخ  
24/5/2017  

خارج قسم طب اسنان  24/5/2017
 االطفال 

 حضور

2017-11-12حضور حلقة يوم   داخل قسم طب اسنان   

 االطفال والوقائي
 

2017-10-15حضور تعليم طبي بتاريخ   داخل قسم طب اسنان   

 االطفال والوقائي
 

2017-11-5حضور تعليم طبي بتاريخ   داخل قسم طب اسنان   

 االطفال والوقائ
 

2017-9-11حضور ندوة بتاريخ   خارج قسم طب اسنان   

 االطفال والوقائ 

قسم جراحة وامراض 

 ماحول االسنان

 

حضور ندوة حول نسب االنتحار داخل العراق  
19-10-2017 

 خارج القسم  

 وزارة الصحة
 

2017-11-19حضور تعليم طبي بتاريخ   داخل قسم طب اسنان   

 االطفال والوقائي
 

ارشاد تربوي 2017-1-9حضور ندوة بتاريخ   خارج قسم طب اسنان   

 االطفال
 

13حضور مؤتمر مدينة الطب بتاريخ   ’ 14 -
12-2017  

  خارجي 

29حضور مؤتمر كلية الطب   ’ 30 -11-
2017 

  خارجي 

2017-12-17حضور حلقة دراسية بتاريخ   قسم طب اسنان االطفال   

 والوقائي
 

2017-12-24حضور دورة تعليم مستمر   قسم طب اسنان االطفال   

 والوقائي
 

2018-1-3حضور ندوة علمية بتاريخ   وتجميل قسم معالجة   

 االسنان)  خارج القسم (
 

-11-29حضور ندوة علمية بتاريخ   قسم التعويضات   2017

 االصطناعية )خارج القسم
 



 

 10من  11صفحة    

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

مؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية طب االسنان  مشاركة ببوستر تاريخه  
19-20 / 3 / 2018 مشاركة  كلية طب االسنان جامعة بغداد  

 ببوستر 

للدراسات العليامؤتمر االول   2018-2-22حضور بتاريخ      حضور كلية طب االسنان جامعة بغداد  

كلية –قسم طب اسنان االطفال والوقائي   ملتقى العلمي الرابع لقسم طب اسنان االطفال والوقائي 

 جامعة بغداد –طب االسنان 
مشاركة ببوستر بتاريخ 

11-3-2018 

 FDI 2018-3-20يوم الصحة العالمي بتاريخ  

 
كلية –قسم طب اسنان االطفال والوقائي  

 جامعة بغداد –طب االسنان 
 المشاركة ببروشو

 2018-5-6ندوة تعليم مستمر فرع طب اسنان االطفال والوقائي  

 
كلية –قسم طب اسنان االطفال والوقائي  

  جامعة بغداد –طب االسنان 

 32018-12تعليم مستمر فرع امراض وجراحة ماحول االسنان ندوة  

 
–سم امراض وجراحة ماحول االسنان   

  جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

 menapause and oral health 2018-4-1ندوة علمية بتاريخ  

 
كلية –قسم طب اسنان االطفال والوقائي  

  جامعة بغداد –طب االسنان 

 new restorative matreials in 2018-3-4ندوة علمية بتاريخ   
pediatric dentistry  

 

كلية –قسم طب اسنان االطفال والوقائي  

  جامعة بغداد –طب االسنان 

العنف والتطرف الديني نحو  2018-2-20ندوة االرشاد التربوي بتاريخ  

 توظيف ممكنات الواقع االفتراضي 
 

  وحدة االرشاد التربوي 

ندوة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  بعنوان بناء نموذج قابل  
 للتطبيق في الكليات 

 

كلية -شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي 
  جامعة بغداد–طب االسنان 

 2018-5-16ورشة عمل حول وصف االبرنامج االكاديمي بتاريخ  
–شعبة الضمان والجودة واالداء الجامعي   

  جامعة بغدا–كلية طب االسنان 

 2018-5-23ورشة عمل حول قانون الترقيات الجديد بتاريخ  
كلية طب االسنان –شعبة الترقيات العلمية   

  جامعة بغداد

مساعد د. القت االستاذ   قسم طب اسنان االطفال والوقائي  2018-4-8حلقة دراسية  بتاريخ  

نادية عفتان محاضرة 
بعنوان االرجونوميكا في 

طب االسنان والقت 

االستاذ مساعد عبير محمد 
والمدرس مساعد جمان 

ضياء محاضرة بعنوان 

السمنة وتاثيرها على عمل 
 طبيب االسنا

االستاذ القت فيها الدكتورة  قسم طب اسنان االطفال والوقائي  2018-4-15حلقة دراسية بتاريخ  

بان صاحب محاضرة 

بعنوان الغذاء لذوي 
االحتياجات الخاصة  

 هشاشة العظ

     

     

 

 

 

 

 ضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.عسادساً:  

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت



 

 10من  12صفحة    

 

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

  اسنان طبيبة  2007 اطباء االسنان العراقيةعضو نقابة   1

 

 .ألخرىاسابعا : األنشطة العلمية  

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت
 الفرع

عضو لجنة ضمان الجودة داخل   1

 2014 جامعة بغداد-طب االسنانكلية  الكلية 
 ولغاية االن

 فرعداخل ال

لجنة لتدقيق البيانات عن عضو   2

اعداد خريجي الدراسات العليا بكافة 

 2010االختصاصات لالعوام  

 2014ولغاية 

كلية طب -شعبة الدراسات العليا
 جامعة بغداد-االسنان

 خارج الفرع 2014

كلية طب –خمزن امليكانيك  عضو جلنة جرد خمزن امليكانيك   3
جامعة بغداد-االسنان  

 خارج الفرع 2015

متابعة و احتساب  عضو جلنة  4
طب اسنان –متطلبات السريري 

 للمرحلة اخلامسة  االطفال 

فرع طب اسنان االطفال والوقائي  
 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

2014-
2015-
2017 

 داخل الفرع

عضو جلنة تدقيقية لغرض اعادة   5
هيكيلية السجالت االمتحانية 

 ونقلها اىل احلاسبة 

 خارج الفرع 2015 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

عضو جلنة تدقيقية لتدقيق الكتب   6
الكلية والبالغة عددها املفقودة يف 

 ( جملة105(كتاب و )1492

 الفرع داخل 2016 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

كلية طب -خمزن القرطاسية عضو جلنة جردخمزن القرطاسية   7
جامعة بغداد-االسنان  

 خارج الفرع 2016

عضو لجنة احتساب سعي السنوي   8

 المرحلة الرابعة 
فرع طب اسنان االطفال والوقائي  

 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 
2016-
2017 

 داخل الفرع

عضو لجنة تقسيم طلبة المرحلة   9

 الخامسة داخل العيادات 
فرع طب اسنان االطفال والوقائي 

جامعة –كلية طب االسنان   -
 بغداد

2014-
2015-
2016 

 داخل الفرع



 

 10من  13صفحة    

 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت
 الفرع

عضو لجنة مكتبة فرع طب اسنان   10

 االطفال والوقائي 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

2014-
2015-
2016-
2017 

 داخل الفرع

فرع طب اسنان االطفال  عضو لجنة المخزن   11
–كلية طب االسنان   -والوقائي

 جامعة بغداد

2015-
2016-
2017 

 داخل الفرع

عضو  لجنة غرفة التخدير قصير   12

 االمد 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

 داخل الفرع 2014

 مناقشاتقاعة العضو لجنة   13

 طب اسنان االطفال  –الصغرى 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

 داخل الفرع 2015

عضو لجنة قاعة المناقشات الكبرى   14

 الوقائي –
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

2014-
2015 

 داخل الفرع

لجنة تجهيز طلبة الدراسات العليا   15

 واالولية بالمواد الطبية 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

2015-
2016-
2017 

 داخل الفرع

-3-19 مدارس جنيب ابشا االبتدائية  المشاركة بيوم الصحة العالمي   16
2016 

خارج الفرع )مدارس 
 االبتدائية (جنيب ابشا 

المشاركة ببوشور علمي وحاضرة   17

علمية  خالل يوم الصحة العالمي 

FDI 20-3-2017 

  2017 مدارس االمامني اجلوادين 

المشاركة ببوشور علمي وحاضرة   18

علمية  خالل يوم الصحة العالمي 

FDI 2015 

  2015 مدارسة الشاجلية 

  2017 داخل الكلية  عضو لجنة جرد مخزن القرطاسية   19
عضو لجنة اعادة جرد مخزن   20

 الميكانيك
  2017 داخل الكلية



 

 10من  14صفحة    

 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت
 الفرع

  2017 داخل الكلية عضو لجنة جرد الكتب المفقودة  21
-2017 داخل الكلية عضو لجنة جرد مجانية التعليم  22

2018 
 

عضو لجنة تدقيق مخزن   23

 الكيمياويات والقرطاسية  
-2017 داخل الكلية

2018 
 

عضو لجنة احتساب درجات   24

عضو لجنة –المرحلة الخامسة 

عضو –تقسيم الطلبة داخل العيادة 

عضو لجنة غرفة –لجنة المخزن 

 سيمنار االطفال 

عضو لجنة مقابلة طلبة المتقدمين  

 للدراسات العليا

-2017 داخل القسم
2018 

 

عضو بلجنة اعفاء وتكليف ضمن االمر   كلية طب االسنان 2018-1-12عضو لجنة اعفاء وتكليف بتاريخ   25

 106/503االداري المرقم 
جامعة  –كلية طب االسنان –شعبة الترقيات العلمية  عضو لجنة االستالل  26

عضو لجنة استالل البحوث المقدمة من   بغداد

رزوقي لغرض قبل م.م.محمد غالب 

الترقية الى مرتبة مدرس في اختصاص 
 طب اسنان االطفال والوقائي

عضو لجنة فحص واستالم االثاث   27

 واالجهزة 
  2018-7-1من خارج القسم 

-12-31اىل 
2018 

 

28      
 

 

 لمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.اثامنا: 

 السنة المادة القسم ت

1  

 طب اسنان االطفال والوقائي 

االشراف على طلبة المرحلة 
الخامسة خالل العمل 

السريري )العيادة( 
واالشراف علىمشاريع 
تخرج لطلبة المرحلة 

 الخامسة

 2014من 
 ولغاية االن 

2     

 
 
 
 
 
 



 

 10من  15صفحة    

 

 
 
 
 
 
 

  ً  .او  القيد االنجاز  ارج العراقخواخل د  ةالبحوث المنشور :تاسعا

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد ة العلميةالمجل عنوان البحث ت

1  Selected salivary 

constituents,physical 

propretiesand nutritional 

status in relation to dental 

caries among 4-5 years old 

children (comparative 

study) 

J Bagh College 

dentistry   
24 2 

 / طب االسنانكلية 
 جامعة بغداد

2  Dental anomalies in 

relation to nutritional 

status among pediatric 

patient attending college of 

dentistry university of 

baghdad 

    قيد االنجاز

3  Prediction of caries in first 

permenant molar by 

estimation of the primary 

molar caries 

االنجازقيد      

4  Association of physiological 

respone with dental treatment 

related fear and anxiety using 

newly develop fear scale for 

children (fear assessment picture 

scale) 

    قيد االنجاز 

5  Bad oral habits and 

associated malocclusion 

among 8-9 years old 

Children 
 

نشر بحث ضمن مجلة 

international 

journal of science 

and Research   

6 
6-

2017 
international journal 

of science and 

Research   

6  Dental anomalies in relation to 

nutritional status among pediatric 

patient attending college of 

dentistry university of baghdad 

نشر بحث بتاريخ 

Volume 6 Issue 

11, November 

2017 

  مشترك
International 

Journal of Science 

and Research (IJSR 

7  Evaluation of Anxiety, Fear and 

Physiological Responses Among 

Children With and Without 

Presence of Their Parents  in 

Dental Clinic During Dental 

Treatment   

 

نشر بحث بتاريخ 

Volume 7 Issue 1, 

January 2018 

  منفرد
International 

Journal of Science 

and Research (IJSR 

 



 

 10من  16صفحة    

 

 كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. :عاشراً  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

1  
 كتاب شكر وتقدير

 / معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
2014 

2  
 كتاب شكر وتقدير

االستاذ المساعد الدكتور مساعد رئيس جامعة 

 رئاسة جامعة بغداد / بغداد للشوؤن العلمية 
2014 

3  
 كتاب شكروتقدير 

نقابة اطباء اسنان  / نقيب اطباء اسنان العراق 

 العراق
13-4-2014 

4  
 2016-8-18 رئيس الوزراء  كتاب شكر وتقدير 

5  
 كتاب شكر وتقدير

كلية طب  االستاذ الدكتور عميد كلية طب االسنان  

 / االسنان
2016 

6  
 كتاب شكر وتقدير

كلية طب  االستاذ الدكتور عميد كلية طب االسنان  

 / االسنان
2017 

7  
 2017 /نقيب اطباء االسنان  كتاب شكر وتقدير

8  
-11كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد بتاريخ 

3-2018 

 جامعة بغداد–السيد عميد كلية طب االسنان  

عن المشاركة في لجنة 

التحضيرية للملتقى 

العلمي الرابع لقسم طب 
اسنان االطفال والوقائي 

2018  

-21كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد بتاريخ   9

2-2018 

 جامعة بغداد–السيد عميد كلية طب االسنان  

عن المشاركة في لجنة 

 جرد مخزن القرطاسية

-22السيد العميد كلية طب االسنان جامعة بغداد بتاريخ كتاب شكر من   10

2-2018 

 جامعة بغداد–السيد عميد كلية طب االسنان  

عن المشاركة بلجنة 

مطابقة  مخزن 

القرطاسية ومخزن 
 الكيمياويات

11  
-28كتاب شكر وتقدير من السيد العميد بتاريخ 

 السيد العميد 8-2018

عن المشاركة 

في مؤتمر الكلية 

-19من 

20/3/2018 

12  

 السيد العميد  2018-9-10كتاب شكر وتقدير بتاريخ 

عن المشاركة 

في طالء دران 

الممر الرئيسي 

وعيادات  

 الدراسات العليا

 
 

 حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1  Guidelines for writing a graduation project for 
undergraduate students  

 قيد االجناز

 

 .لتدرج الوظيفياثاني عشر: 



 

 10من  17صفحة    

 

 لسنةا الجهة الوظيفة ت

 طبيبة اسنان دورية 1
وزارة –مركز الصحي  التخصيصي املغرب 

 الصحة
2007 

ضمن  طبيبة اسنان )معيدة( 2
 اقسام الكلية

 2008 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

طبيبة اسنان )معيدة( مثبتة يف  3
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 2010-2009 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

كلية طب -فرع طب اسنان االطفال والوقائي  طالبة دراسات عليا )ماجستري( 4
 جامعة بغداد–االسنان 

2011-2013 

 ةتدريسي 5
 جامعة بغداد / كلية طب االسنان

 ولغاية اآلن -2014
 مدرس مساعد 

 2014-1-12بتاريخ 
 مدرس 

 2018-1-7بتاريخ 
 


