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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

طبيبه اسنان

بغداد

طب االسنان

1992

ماجستير

بغداد

طب االسنان

1997

دكتوراه

بغداد

طب االسنان

2006

أخرى

\

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

طبيبة اسنان

وزارة الصحه

1992-1991

2

طبيبة اسنان\تدريسيه

وزارة التعليم العالي

1997-1992

3

طبيبة اسنان\مدرس مساعد

وزارة التعليم العالي

2000-1997

4

طبيبة اسنان\مدرس

وزارة التعليم لعالي

2006-2000

5

طبيبه اسنان/استاذ مساعد

وزارة التعليم العالي

2015-2006

6

طبيبه اسنان/استاذ

وزارة التعليم العالي

-2015

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى
2017 -1992

1

كلية طب األسنان

بغداد

2

كليه طب االسنان

بن حيان

(7-9) 2015

3

كليه طب االسنان

اليرموك

)2016(5-6

4

كليه طب االسنان /

اصول الدين

Lecturer2017

5

كليه طب االسنان /

اصول الدين

Lecturer2018
2016201720172017

6

\

7

\

8

\

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

1

قسم صناعه االسنان

مادة صناعه االسنان

1993-1992

2

قسم صناعه االسنان

مادة صناعه االسنان

1997-1993

3

قسم صناعه االسنان

ماده صناعه االسنان

1998-1997

4

قسم صناعه االسنان

ماده سنيه

2000-1998

5

قسم صناعه االسنان

ماده صناعه االسنان _المراحل االوليه

2006-2000

6

قسم صناعه االسنان

ماده صناعه االسنان-المراحل االوليه
والعليا -الدبلوم و الماجستير والدكتوراه
ماده التيجان والجسور للمراحل العليا

-2006

7

طب االسنان

ماده االطباق
ماده االستالل وكتابه البحث

2017

8
9

قسم معالجه االسنان
قسم معالجه االسنان

ماده السنيه المطوره
ماده السنيه المطوره

2017
2018

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

اسم األطروحة أو الرسالة
The effect of coating dental implant with a mixture
)of(HA & MgCl2) (Invitro & Invivo stud
Evaluation the biological effect of two types of
denture base materials reinforced with silanated glass
fiber with estimation of left residual monomer
Effect of sodium fluoride addition as a disinfectant on
some properties of alginate impression material

القســـم

السنــة

صناعه اال سنان

2016

صناعه اال سنان

2010

صناعه اال سنان

2015

2015

صناعه اال سنان

Osseointegration assessment of Al2O3-AgNO3
mixture on CPTi implant(invivo study)

4

2011

صناعه اال سنان

Evaluation and Comparison of the Effect of Repeated
Microwave Irradiations on Some Mechanical and
Physical Properties of Heat Cure Acrylic Resin and
Valplast(Nylon) Denture Base Material

5

2012

صناعه اال سنان

6

2011

صناعه االسنان

2014

صناعه االسنان

Effect of plasma on transvers strength surface
roughness and candida adhesion of two types of
denture base materials(heat cure and light cure)
A study of Electrophoretic Deposition of Alumina and
Hydroxyapatite on Tapered
Ti-6Al-7Nb Dental
Implants: Mechanical and Histological Evaluation
Evaluation of nano surface modification on CPTi
dental implant using chemical and thermal
evaporation methods:implant using chemical method:
mechanical and histological evaluation
Fabrication and Investigation of Commercial Pure Titanium / Bioactive

9

7
8

Glass Ceramic Functionally Graded Material as a Material for Dental
Implant

The Effect of Implant Screw Coating with NanoHydroxyapatite and Magnesium Chloride Mixture on
Osseointegration: Biomechanical and
Histological Study

10

The Effect of Aloe vera Extract on Adherence of
Candida albicans and Other
Properties of Heat Cure Denture Soft Lining
Material

11

12

. المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:ًسادسا
نوع المشاركة
مشارك
مشارك
محاضر
)حضور
حضور

 بوستر/ ( بحث

مكان أنعقادها
جامعه بغداد
جامعه بغداد مركز
كليه طب االسنان
الحاسبه
دبي

السنــة

العنوان

1997
دوره التاهيل التربوي
2000 دوره الحاسبات الغراض الترقيه
2012
دوراه التعليم المستمر
2013
العلميه دبي الدولي
مؤتمر

ت
1
2
3
4

5

مؤتمر دبي الدولي

2014

دبي

حضور

6

مؤتمر دبي الدولي

2016

دبي

حضور

دوراه التعليم المستمر
دوراه التعليم المستمر
دوراه التعليم المستمر
دوراه التعليم المستمر

-2011

7
8
6
7
8
9
10

مؤتمرالدراسات العليا كليه التمريض
مؤتمر الدراسات العليا الحادي عشر
مؤتمر نقابه اطباء االسنان التجميلي

2015
2016
2016
2016
2016

قاعه درب الموسوي
نقابه اطباء االسنان

11

مؤتمر النجف

2015

النجف االشرف

12

ملتقى تعويضات االصطناعيه
االسنان الثاني

2016

قاعه المؤتمرات كليه الطب

محاضر

13

ملتقى طب االسنان االطفال والوقائي

2013

قاعه المؤتمرات كليه الطب

مشارك بوستر

14
15
16

2014

صناعه االسنان
صتاعه االسنان
كليه طب االسنان
كليه طب االسنان

محاضر
محاضر
محاضر
محاضر
حضور
محاضر
مشارك بوستر
مشارك بوستر

كليه التمريض

مؤتمر الرافدين لطب االسنان

2016

فندق بابل

مؤتمر مدينه الطب

2014

درب الموسوي

مؤتمر بغداد التجميلي وزراعه
االسنان

2012

فندق المنصور

محاضر
حضور
حضور

17

دورة التعليم المستمر

2013

فرع التشخيص الفمي

حضور

18

ندوة شعبه ضمان الجوده واالداء
الجامعي

2013

وحده ضمان الجوده

19

دوره عن طرق تحضير االسالك
النانويه

2013

مركز بحوث النانو تكنولوجي
والمواد المتقدمه

حضور

مؤتمر العلمي الطبي السنوي الثالث

2012

فندق المنصور ميليا

حضور

21

المؤتمر العلمي الثاني لكليات طب
االسنان العراقيه

2013

فندق المنصورطب االسنان
مستنصريه

مشاركه بحث

22

ملتقى طب اسنان االطفال والوقائي

2012

قاعه المؤتمرات الكبرى كليه
الطب

مشاركه

23

دورة صناعه وتجميل االسنان

2013

كليه طب االسنان

محاضر

20

حضور

24

دوره تدريبيه عن تحديد نسبه اسالل
البحوث

2012

هندسه الخوارزمي /التعليم
المستمر

مشارك

25

المؤتمر الدولي العلمي الرابع للنانو
تكنولوجي والمواد المتقدمه

2013

الجامعه التكنولوجيه

حضور

26

مؤتمر نقابه اطباء االسنان اربيل

2011

اربيل

حضور

27

دورة طب االسنان والوقائي

2005

طب اسنان االطفال

حضور

28

مؤتمر كليات طب االسنان

2012

درب الموسوي

ممحاضر

29

ندوه علميه

2011

طب االسنان جامعه بغداد عن
الليزر

حضور

30

مؤتمر نقابه اطباء االسنان اربيل

2012

اربيل

حضور

31

دوره في تقويم االسنلن

2006

طب االسنان بغداد

حضور

32

المؤتمر العلمي السادس
لالختصاصات الطبيه

2014

درب الموسوي

حضور

33

المؤتمر الدولي االول للعلوم
البايلوجيه

2015

جامعه بغداد

حضور

34

ملتقى تعويضات االصطناعيه
االسنان االول

2015

قاعه درب الموسوي

35

ندوه ضمان الجوده وتقويم االداء

2015

طب االسنان بغداد

حضور

36

مؤتمر مدينه الطب ووزارة الصحه

2015

مدينه الطب

مشارك

37

مؤتمر النجف الثالث

2016

النجف

يوستر

مشارك بوستر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

لجنة امتحانيه دراسات عليا

تقيم اطروحه دكتوراه
مقدمه للمناقشه(د
مناضل)من الوزاره

لجنة جرد المخزن العام 2014

لجنه مناقشه جامعه الموصل
عدد ()2013( 2012)2
تدريس وامتحان كفائه طلبه
كليه بن حيان لطب االسنان

لجنة اتالف المواد الطبيه2011

لجنه استالل البحوث المقدمه الغراض الترقيه العلميه  2014-2015-2016تدريس كليه اليرموك
2013-5
االهلي
لجنه امتحان المعادله2012-2013-2014-2015-2016
اعطاء محاضرة في
نقابه اطباء االسنان
200
لجنه امتحان المرحله الخامسه والرابعه-2013-2016-2014-2015-
2009-2010-2011-2012

االستشارات العلميه في
تدريس طلبه الدكتوراه
جامعه الموصل

لجنه معادله اطروحه الدكتوراة من ماليزيا 2016

تقيم بحوث الغراض
الترقيه العلميه جامعه
الموصل

لجان مناقشه طلبه الماجستير دانيه فوزي 2014

تقيم البحوث الغراض
الترقيه العلميه هيئه لبتعليم
التقني

لجنه االمتحان الشامل لطلبه الدكتوراه 2016-2015

تقيم بحوث الغراض
الترقيه العلميه جامعه
اربيل
تقيم بحث للنشر مجله
كربالء الطبيه
تقيم بحث مجله كربالء

لجنه االمتحان الشامل لطلبه الدكتوراه 2016-2015
لجنه االمتحان العملي النهائي المرحله الخامسه 2016-2014—2015
لجنه االمتحان العملي المرحله الرابعه 2009-2010-2011-2012-2013

تقويم بحوث مقدمه
الغراض الترقيه العلميه

(التقنيات الوسطى)
ورش عمل طلبه الدراسات العليا2016-2015-2014
لجنه تحديث المناهج2016-2015
لجان مناقشه الدكتوراه  2011معن رشيد زكريا
لجان مناقشه الدكتوراه  2011بان عبد الغني
لجنه مناقشه الدكتوراه  2015مكارم
لجان مناقشه طلبه الدكتوراه يعرب محمد سلمان2011

لجنه حساب السريري لطلبه الدبلوم 2013-2012

لجان مناقشه الدبلوم العالي -2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006
2016-2015-2014-2213

لجنه تحديد نسبه استالل2016-2015-2014-2013
تقيم بحوث لجنه الترقيات
ورشه عمل االستالل االلكتروني30-12-2015-
ورشه عمل االستالل االلكتروني17-11-2015
لجان مناقشه طلبه الماجستير سما عبد الرزاق مقوم علمي 2014
لجنه الناقشه رحاب عامر 2016
لجان مناقشه طلبه الماجستير احمد غيث2016
لجان مناقشه طلبه الماجستير رسل ناطق2015
لجان مناقشه طلبه الماجستير زينه علي 2016
لجان مناقشه طلبه الماجستير ماجد محمد رفعت2015
لجان مناقشه طلبه الماجستير ياسين حسين مطيع مقوم علمي 2013
لجان مناقشه طلبه الماجستير هند عبد القادر  2013الموصل
لجان مناقشه طلبه الماجستير حسين كريم مقوم علمي 2014
لجان مناقشه طلبه الماجستير اسيل عبد االمير2010
لجان مناقشه طلبه الماجستير علي عبد الرزاق2011
لجان مناقشه طلبه الماجستير سلوان سامي عبد الوهاب2012
لجان مناقشه طلبه الماجستير دريد محمد احمد2012
لجان مناقشه طلبه الماجستير سالم خليل رشيد2014
لجان رصانه لغويه 2012

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

أسم البحث

محل النشر
منشور مجلة طب االسنان
المستنصرية

السنة

1

Dental status and treatment need among university
student in some Iraqi colleges

2

 A study Coating of Alumina and Hydroxy Apatite onمجله نقابه اطباء االسنان
Tapered Dental Implant (Invivo and Invitro Study

2015

3

مجلة كليه طب االسنان

1999

The effect of denture cleaners on surface
roughness of denture base materials

2006

2006

مجلة كليه طب االسنان

2005
2012

مجلة طب االسنان
المستنصرية
مجلة كليه طب االسنان

2015

مجلة كليه طب االسنان

2011

مجلة كليه طب االسنان

2016

مجلة كليه طب االسنان

2015

مجلة كليه طب االسنان

2015

مجلة كليه طب االسنان

2011

مجلة كليه طب االسنان

2011;

مجلة كليه طب االسنان

2014

مجلة كليه طب االسنان

2014;

مجلة كليه طب االسنان

2015;

مجله نقابه اطباء االسنان

2015

مجلة كليه طب االسنان

2000

مجلة كليه طب االسنان

The effect of denture cleaners on tensile strength
and hardness of denture base materials
A comparative study for the prevalence of tori in
IRAQ and YAMIN adults according to certain
factors
The effect of plasma on transverse strength,
surface roughness and Candida adhesion of two
types A
ofStudy
acrylicthe
denture
materials
(Heat
Effectbase
of Nd:
YAG laser
oncure
the
adhesion of Candida albicans and
and light
somecure)
other
properties
of
heat
cure
denture
base
material
Electrophoretic deposition of Hydroxyapatite on
tapered Ti-6Al-7Nb dental implants:
Biomechanical
evaluation
in rabbits
Electrophoretic
deposition
of nano Al2O3
and
AgNO3 on CpTi dental implant (An in vitro and in
study).
Effect of sodium fluoride addition as a vivo
disinfectant
on some properties of alginate impression material
Evaluation of nano surface modification on CPTi
dental implant using chemical method: mechanical
and histological evaluation
Electrophoretic deposition of Alumina on Ti-6Al7Nb alloy. Yaarob M. Salman, Raghdaa K. Jassim,
Thair
L. of
Al-Zubaydi
Evaluation the biological
effect
two types 46
of
denture base materials reinforced with silanated
glass
fiber
Finite element stress analysis study for
stresses
around mandibular implant retained overdenture
Radiographic follow up for clinicalMIR-OD
cases of
mandibular implant retained overdenture MIR-OD
Evaluation Amount of Residual Monomer in Two
Types of Denture Base Materials Heat and Light
Cure Acrylic
Reinforced
withcure
Silainated
Studying
the properties
of heat
acrylicGlass
resin
after reinforced with polyamide fibers treatedFiber
with
plasma on
(oxygen
gas)
The effect of denture cleaners
transvers
strength of denture base materials

 مجله نقابه تطباء االسنانStudying the properties of heat cure acrylic

resin after reinforced with
The Effect
of Implant
Screw
Coating
with
polyamide
fibers
treated
with plasma
Nano-Hydroxyapatite and
(oxygen gas)
The
Effect ofChloride
Aloe vera
Extractonon
Magnesium
Mixture
Adherence
of Candida
albicans and
Other
Osseointegration:
Biomechanical
and
A
Study
The
Effect
of
Nd:
YAG
Laser
Properties
ofStudy
Heat Cure Denture Soft on
Histological
The
Adhesion
Lining
Materialof Candida albicans and
Some other Properties of Heat Cure
Denture Base Material

.  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

✓
✓

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

السنة

الجهة المانحة

1
2
3
4
5

شكروتقدير التقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير
شكر وتقدير

من رئاسه الديوان المنحل
من مكتب مساعد رئيس الجامعه
من عميد كليه طب االسنان
من عميد كليه طب االسنان
من رئاسه الجامعه

1999
2000
1992
1994
1998

6

شكر وتقدير

من عميد كليه طب االسنان

2001

7
8

شكر وتقدير
شكر وتقدير

عميد كليه طب االسنان
من رئاسه الجامعه

2016
2015

 9شكر وتقدير
 10شكروتقدير

من عميد كليه طب االسنان
1998
من السيد الوزير

2015
2016

 11شكروتقدير

كليه طب االسنان جامعه الموصل

2012

 11شكر وتقدير

من نقابه اطباء اسنان العراق

2015

 12شكر وتقدير

جريده الوقائع العراقيه

2014

 13شكر وتقدير

من عميد كليه طب االسنان

2017

 14شكر وتقدير

من عميد كليه طب االسنان

2017

 15شكر وتقدير

من رئيس الجامعه

2017

 16شكر وتقدير

من السيد وزير التعليم العالي

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.

2017

أسم الكتاب

ت
1
2
3
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات.
✓ انكليزي
✓ غربي

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

