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أوالً  :المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

الجامعة المستنصرية

كلية العلوم

1990

الماجستير

الجامعة المستنصرية

كلية العلوم

2000

دكتوراه

الجامعة المستنصرية

كلية العلوم

2016

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الوظيفة

ت

الفترة من  -الى

الجهة

1

بايولوجي

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2001-1990

2

مدرس مساعد

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2009-2001

3

مدرس

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 2009ولحد االن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية طب االسنان

الفترة من  -الى

الجامعة

 1990ولحد االن

بغداد

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

السنـــــة

المـــــادة

1

العلوم االساسية

البايولوجي (العملي)

1990-2015

2

العلوم االساسية

االنسجة (العملي)

2016-2015

العلوم االساسية

االنسجة(العملي والنظري)

-2016ولحد االن

3

خامسا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع
المشاركة
( بحث /
بوستر

.1

المشاركة بحضور في ندوة علمیة بعنوان

2017

جامعة بغداد

حضور

( الثروات المائیة العراقیة من سد
الموصل وحتى خور الزبیر)

.2

المشاركة في الندوة العلمیة ( االسس

.3

ندوةعلوم الحیاة

2017

الوراثیة للعنف والعدوانیة)

المركز العراقي لبحوث

حضور

السرطان والوراثة الطبية
2017

كلية العلوم /بغداد

حضور

2017

كلية الطب /جامعة بغداد

حضور

5

مؤتمر كلیة الطب/الجامعة المستنصرية

2017

كلية الطب /الجامعة

حضور

6

المشاركة بحضور الندوة العلمیة بعنوان

2017

المستنصرية
كلية الزراعة/جامعة بغداد

حضور

 4مشاركة في حلقة نقاشیة الموسومة(
Fungal infection in the central
)nervous system

(المعززات الحیوية  ,ھبة هلل غذاء

7

ودواء)
المشاركة بحضور ورشة عمل السجالت

8

المشاركة بحضور ندوة االرشاد التربوي

9

العصر)
حضور مؤتمر الدراسات العلیا في كلیة طب 2018

كلية طب االسنان /جامعة

االسنان

بغداد

2017

المختبرية

بغداد
2017

والتوجیھ النفسي عن ( التدخین طاعون

 10ندور االرشاد التربوي العنف واتطرف

2018

الديني في الواقعاالفتراضي

كلية طب االسنان/جامعة

حضور

بغداد

كلية طب االسنان /جامعة

حضور

حضور

بغداد

 11ندوة االرشاد التربوي مهارات االرشاد
النفسي

2018

 12ورشة عمل الفحوصات الدورية للمیاه

2018

سادسا  :األنشطة العلمية االخرى .

كلية طب االسنان/جامعة

حضور

كلية طب االسنان /جامعة

حضور

بغداد
كلية العلوم/جامعة بغداد

حضور

خارج الكلية

داخل الكلية
المشاركة في دورة التعليم المستمر كمحاضر
في فرع العلوم االساسية 2017

المشاركة في ورش العمل خارج الكلية

المشاركة في دورة التعليم المستمر كحضور
في فرع العلوم االساسيةو  2016و 2017

ورشة عمل في وزارة البيئه 2016

المشاركة في دورات التعليم المستمر والسمنر
مشاركة وحضور لعام 2018

س
ا

المشاركة في السمنار والحلقات الدراسية في
فرع العلوم االساسية والفروع االخرى في
الكلية كحضور
عضو في عدد من اللجان داخل الكلية

ب

مقيم علمي الحد البحوث العلمية

ع
ا

عضو في العديد من اللجان الدائمية والمؤقتة في فرع
العلوم االساسية

:
عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولي
اليوجد

ثامنا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
1

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

الجهة المانحة

شكروتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد

رئيس جامعة بغداد

2018

شكر وتقدير من عميد كلية طب االسنان (عدد

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2018

التقدير

2

السنة

)2

تاسعا:البحوث المنشورة والمقبولة للنشر

 تTitle of research

Journal name

volume

Issue

Year

1 Impact of Gold
Nanoparticles in
Blood
Parameters
in Treated Mice
with Mammary
Adenocarcinoma
2
Gold
Nanoparticles for
Photothermal
Therapy of
Cancerous Cells
in vitro
3 Study the effect
of gold
nanoparticles on
cancer and
normal cells (in
vitro study)
4 SEEDS OF

International Journal of Science
and Research (IJSR)
2017;6(4):424-427

6

23197064

2017

TAMARINDUS
INDICA AS
ANTI-CANCER
IN SOME CELL
LINE

5

Molecular and
Phylogenetic Analysis
of Human
Papillomavirus Using
L1 Gene in Oral
Squamous Cell
Carcinoma Patients in
Baghdad, Iraq

Study the
Association of
Serotonin and
Serotonin
Transporter
Concentration

5

-2319 2016
7706

9

2016

7

-2250 2017
3579

International Journal of
Current Microbiology and
Applied Sciences

Iraqi journal of cancer and
medical genetics

International journal of
advanced biological
research

Biomedical and
pharmacology journal

2018

International Journal of Medical
Research &
Health Sciences, 2019, 8(1): 122-126

2019

with Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder in
Sample
of Iraqi Primary
School Children
Correlation of
cutaneous lichen
planus with
HCV
INFECTION IN
Baghdad city

مجلة كلية النسور

2018

.اللغــات: عاشرا
 اللغة االم/ ✓ العربي
/ ✓ االنكليزي

