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 28/4/2001 طب اسنان بغداد الماجستير
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 دريس الجامعي .تثالثاً : ال 

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

 الوقت الحالي -2001 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1994-1991 وزاره الصحه طبيبه اسنان 1

 1998-1994 كليه طب االسنان معيده 2

 2000-1998 امراض اللثه- كليه طب االسنان طالبه ماجستير 3

امراض -كليه طب االسنان مدرس مساعد 4

 2001اللثه

2001-2004 

 2009-2004 امراض اللثه-كليه طب االسنان مدرس 5

 2009 امراض اللثه -كلية طب االسنان استاذ مساعد 6

 2015 امراض اللثه -كلية طب االسنان استاذ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

احة ماحول امراض وجر 1

 االسنان

 الوقت الحالي -2001 امراض اللثه للمرحلتين الرابعه والخامسه

امراض وجراحة ماحول  2

 االسنان

 الوقت الحالي-2009 امراض اللثه للدراسات العليا

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال وحة  أو األطر اسم ت

االسنان للمرضى المصابين  الحاله الصحيه النسجة ماحول 1

الجيوباالنفية للفك األعلى المزمن)دراسة سريرية بالتهاب 

 ومجهرية(

 الجيوب االنفية

 

 االسنان

7  

 االسنانلل

  2015 امراض اللثه                  

االكتوفرين والفا اميليز تقييم المستويات اللعابية الى  2

  وترابطهما مع التهاب

 اللثة وشدة التهاب اللثة المزمن

 

 2016 امراض اللثه                  

والكحولية ضد بكتريا تاثير مستخلصات الزنجبيل المائية  3

االجريكاتيباكتر اكتينوماسيتيمكوماتينس والبورفورمونس 

 دراسة مخبرية( اللثوية المسببة المراض انسجة الرابطة)

 2016 امراض اللثه                 

تقييم مستويات الهوموسيتين والنايترك اوكسايد في المصل  4

عند النساء المصابيمن بمتالزمة تكيس المبايض وامراض 

 انسجة ماحول االسنان(

 2016 امراض اللثه                

5    



 

 

 

 

 

 

 

    

    

 لتي شارك فيها.المية لعاالندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور جامعه التكنولوجيا 2015 استخدام تكنولوجيا المعلومات 1

 حضور درب الموسوي 2015 مؤتمر مدينه الطب 2

 حضور المجلس العراقي  2016 مؤتمر البورد العراقي 3

 حضور  كلية دجلة 2016 يوم صحة الفم 4

 حضور درب الموسوي 2016 المؤتمر العلمي العالمي 5

 حضور جامعة التكنولوجيا 2016 مؤتمر تكنلولوجيا المعلومات 6

 حضور بغداد-طب اسنان 2015 ندوة الكوليرا  7

 حضور بغداد-طب اسنان 2016 ندوه فايروس زيكا 8

 حضور بغداد-طب اسنان 2016 ندوه االدمان 9

 حضور بغداد-طب اسنان 2015 ندوه ضمان الجوده 10

 حضور بغداد-طب اسنان 2015 ندوه االرهاب الفكري 11

 حضور بغداد-طب اسنان 2015 تعليم مستمر و ورشة عمل 12

 حضور بغداد-طب اسنان 2016 تعليم مستمر و ورشة عمل 13

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  اللجنه العلميه المركزيه

  اللجنه العلميه ولجنه الدراسات العليا

  لجنه احتساب درجات المرحله الرابعه

  لجنه تقييم االطاريح

  لجنه التعليم المستمر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
The systemic host modulation therapy of periodontal diseases J Bagh college Dent 2016 

2 
Salivary alfa amalyse and albumin levels in patients with chronic 

periodontitis and poorly or well controlled type 2 diabetus mellitus 

J Bagh college Dent 2016 

3 
Periodontal health status of patients with maxillary chronic 

rihnosinusitis (part 2 Microbilogical study)  

IOSR-JDMS 2016 

4 
Periodontal health status of patients with maxillary chronic 

rihnosinusitis (part3 associated factors and correlations) 

IJARBS 2016 

 
Periodontal health status of patients with maxillary chronic 

rihnosinusitis( part 1 clinical study) 

J Bagh college Dent 2015/ 

 
Assessment of salivary alfa amalyse and flow rates levels and their 

correlation with gingivitis and severity of chronic periodontitis (part 1) 

J Bagh college Dent 2016  

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016 بغداد-عميد طب اسنان  اعضاء الهيئه التدريسيه 1

 2015 مساعد رئيس الجامعه كتاب شكر /نشر بحث 2

 2015 مساعد رئيس الجامعه كتاب شكر /نشر بحث 3

 2015 رئيس الجامعه كتاب شكر /بحثنشر  4

 2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر /كتاب شكر 5

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  وجدالي 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 نكليزيا-عربي:ت.اــثاني عشر :اللغ 

  

✓              

✓              

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


