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 العمل   :    هاتف

    07901809348:    الهاتف النقال
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 2014 طب االسنان جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

سنان / جامعة بغداد / فرع كلية طب اال طبيبة اسنان )معيدة ( 1

 المعالجة

2008-2011 

كلية طب االسنان / جامعة بغداد /فرع امراض  طالبة ماجستير 2

 وجراحة ما حول االسنان

2011-2013 

كلية طب االسنان / جامعة بغداد /فرع امراض  مدرس مساعد 3

 وجراحة ما حول االسنان

 مستمر بالخدمة -2014

 جامعة بغداد /فرع امراض كلية طب االسنان / مدرس 4

 وجراحة ماحول االسنان

 مستمر بالخدمة -2018

5    

6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمر بالخدمة – 2008 بغداد كلية طب االسنان 1

 فقط 2016/2017 واسط كلية طب االسنان 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 
 /امراض وجراحة ماحول االسنان

 كلية طب االسنان /جامعة بغداد

 للوقت الحالي -2014 امراض اللثة للمرحلتين الرابعة والخامسة

2 
امراض وجراحة ماحول االسنان/ 

 لية طب االسنان /جامعة واسطك
 2017/2016 امراض اللثة للمرحلة الخامسة

    

 

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

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1 The Role Of PCR&RT-

PCR in The Diagnosis of 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

(A.a) & Herpes simplex 

virus (HSV) 

 

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 )مشروع تخرج طلبة المرحلة الخامسة(
2017 

2 The effect of Photodynemic 

Therapy in periodontal 

treatment 

 
 امراض وجراحة ماحول االسنان

 )مشروع تخرج طلبة المرحلة الخامسة(
2016 

3 Comparison of periodontal 

health status between patients 

with and without systemic 

diseases in relation to chief 

complaints (CC) 

(ARETRISPECTIVE 

STUDY) 

 

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 )مشروع تخرج طلبة المرحلة الخامسة(
2018 

4 Relationship between systemic 

disease and periodontal 

disease 

 

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 )مشروع تخرج طلبة المرحلة الخامسة(
2017 

5  

Comparison of periodontal 

health status in relation to IQ 

in right- and left handed 

individuals 

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 )مشروع تخرج طلبة المرحلة الخامسة(
2016 



 

 

 

 

 

 

 

6 Comparison of periodontal 

 thand 5 ndhealth status of 2

stage dental students 

 

 

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 )مشروع تخرج طلبة المرحلة الخامسة(
2014 

7  

Comparison of periodontal 

health status in right- and left 

handed individuals 

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 لة الخامسة()مشروع تخرج طلبة المرح
2015 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر التحدي  في قاعة الشهيد  1

 درب الموسوي

دلئرة مدينة الطب/ وزارة  2016

 الصحة

 حضور

 cosmetics & estheticمؤتمر 2

 ب اسنان الرافدينلكلية ط

 بوستر فندق بابل / نقابة اطباء االسنان 2016

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  3

 للتقنيات الصحية والمختبرية

قاعة الشهيد درب الموسوي /  2016

 وزارة الصحة

 حضور

 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016 حضور ندوة العنف ضد المراة 4

في  laserعمل المشاركة في ورشة  5

فرع امراض وجراحة ما حول 

 االسنان

 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016

المشاركة في ورشة عمل الستطالة  6

الشفة في فرع امراض وجراحة 

 ماحول االسنان

 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016

المشاركة في دورة تدريبية عن  7

PRP في فرع امراض وجراحة

 ل االسنانماحو

 حضور  كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016

دورة التعليم المستمرفي فرع  8

 امراض وجراحة ما حول االسنان

 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2015

دورة التعليم المستمرفي فرع  9

 امراض وجراحة ما حول االسنان

 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2016

ركة في ورشة عمل في المشا 10

 البوتكس والفيلر

 حضور وعمل فندق بابل / نقابة اطباء االسنان 2016

 حضور وعمل فندق بابل / نقابة اطباء االسنان 2016 المشاركة في ورشة عمل الفينير 11

 حضور قاعة درب الموسوي 2016 حضور مؤتمر التطلع نحو االرتقاء 12

المجلس العراقي حضور مؤتمر  13

 ختصاصات الطبيةلال

 حضور قاعة درب الموسوي 2016

فرع طب اسنان االطفال  journal 2016حضور  14

والوقائي/ كلية طب االسنان / 

 جامهة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2015 حضور محاضرة ضمان الجودة 15

 حضور غدادكلية طب االسنان /جامعة ب 2016 حضور دورة المدقق الداخلي 16

حضورالمؤتمرالعلمي الدولي الثالث  17

 لالختصاصات الطبية والصحية.

 حضور الجامعة التقنية الوسطى 2016

حضور ندوة االرشاد االكاديمي  18

 والتربوي عن النكاف

فرع طب اسنان االطفال  2016

 والوقائي

 حضور

حضور ندوة عن االدمان على  19

 وسائل االتصال االلكترونية

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2015

 حضورندوة عن االرهاب 20

 

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2015

حضور الندوة العلمية بالتعاون مع  21

مكتب تاج الخيرات ممثل شركة 

dentium     في العراق في

التقنيات الحديثة المستخدمة في 

 زراعة االسنان

 حضور ة بغدادكلية طب االسنان /جامع 2016

حضورندوة عن االدمان على وسائل  22

 االتصال االلكترونية

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2016

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2016 ندوة عن ادارة المياه حضور 23

مؤتمر كلية دجلة الجامعة لطب  24

االسنان   في يوم الصحة العالمي مع 

 ورشة عمل

 حضور كلية دجلة الجامعة \ارجي خ 2016

الملتقى العلمي الثالث لطب االسنان  25

 الوقائي

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2016

الملتقى العلمي الثاني لفرع  26

 التعويضات االصطناعية

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2016

 حضور اسنان العراق نقابة اطباء 2016 التيجان والجسور واالطباقدورة  27

ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي  28

 عن فايروس زيكا

 حضور كلية طب االسنان /جامعة بغداد 2016

دورة وورشة عمل عن استخدام  29

 الليزر في طب االسنان

 حضور نقابة اطباء اسنان العراق 2015

 cosmetics & estheticمؤتمر 30

 لكلية طب اسنان الرافدين

 حضور دق بابل / نقابة اطباء االسنانفن 2016

قاعة الشهيد درب الموسوي  2015 مؤتمر مدينة الطب 31

 وزارة الصحة

 حضور

دورة التعليم المستمرفي فرع طب  32

 اسنان االطفال والوقائي

 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 2015

قسم طب –مؤتمر كلية دجلة الجامعة  33

 االسنان

قسم طب –ة الجامعة كلية دجل 2016

 االسنان

 حضور

حضور المؤتمر الثاني للدكتور رافع  34

 2017الجبوري 

 حضور نقابة اطباء االسنان 2017

حضور المؤتمر الثالث للدكتور رافع  35

 2017الجبوري 

 حضور نقابة اطباء االسنان 2018

قاعة المؤتمرات الكبرى/كلية  2017 مؤتمر كلية الطب 36

 الطب

 حضور

قاعة المؤتمرات الكبرى/كلية  2018 مؤتمر كلية الطب 37

 الطب

 حضور

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2017 مؤتمر دائرة مدينة الطب 38



 

 

 

 

 

 

 

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2018 مؤتمر دائرة مدينة الطب 39

مؤتمر الدراسات العليا لكلية طب  40

 االسنان

 رحضو قاعة الشهيد درب الموسوي 2017

مؤتمر الدراسات العليا لكلية طب  41

 االسنان

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2018

مؤتمر كلية ابن سينا للعلوم الطبية  42

 والصيدالنية

 حضور كلية الصيدلة/جامعة ابن سينا 2017

 حضور نقابة اطباء االسنان 2017 مؤتمر جمعيةحشوات الجذور 43

 حضور نقابة اطباء االسنان 2017 مؤتمر جمعية جراحة الوجه والفكين 44

45 annual conference 2017 حضور نقابة اطباء االسنان 

 

46 annual conference 2017 بوستر نقابة اطباء االسنان 

 حضور نقابة اطباء االسنان 2018 مؤتمر جمعية جراحة الوجه والفكين 47

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2017 نانمؤتمر كلية طب االس 48

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2018 مؤتمر كلية طب االسنان 49

 بوستر قاعة الشهيد درب الموسوي 2018 مؤتمر كلية طب االسنان 50

 حضور كلية طب االسنان/جامعة الكوفة 2017 مؤتمر النجف الدولي لطب االسنان 51

ي مؤتمر المجلس العراق 52

 لالختصاصات الطبية

قاعة المؤتمرات الكبرى/كلية  2017

 الطب

 حضور

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2017 مؤتمر التطلع نحو االرتقاء 53

كلية طب االسنان/جامعة  2018 مؤتمر كلية الرافدين الجامعة 54

 الرافدين

 حضور

المؤتمرالعلمي الدولي الثالث  55

 في لالختصاصات الطبية والصحية

 الجامعة التقنية الوسطى

 حضور كلية التقنيات الطبية 2017

مؤتمر كلية دجلة الجامعة لطب  56

 االسنان في يوم الصحة العالمي

حضور +حضور ورشة  كلية طب االسنان/جامعة دجلة 2017

 عمل

ندوة علمية عن انسانية طبيب  57

 االسنان

 حضور كلية طب االسنان 2018

ستمر في فرع دورة التعليم الم 58

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 حضور كلية طب االسنان 2017/11

دورة التعليم المستمر في فرع  59

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 محاضر كلية طب االسنان 2017/3

دورة التعليم المستمر في فرع  60

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 حضور كلية طب االسنان 3/2018

ليم المستمر في فرع دورة التع 61

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 حضور كلية طب االسنان 11/2018

دورة التعليم المستمر في فرع طب  62

 اسنان االطفال والوقائي

 حضور كلية طب االسنان 3/2018

دورة التعليم البمستمر في فرع  63

 المعالجة

 حضور كلية طب االسنان 11/2018

في فرع العلوم  دورة التعليم المستمر 64

 االساسية في كلية طب االسنان

 حضور كلية طب االسنان 2018

ندوة التعليم االلكتروني في فرع  65

 امراض وجراحة ماحول االسنان

 حضور كلية طب االسنان 2018

 حضور كلية طب االسنان 2018التعليم االلكنروني في ورشة  ندوة  66



 

 

 

 

 

 

 

 فرع العلوم االساسية

 حضور كلية طب االسنان 2017 حة االدمانندوة عن مكاف 67

 حضور كلية طب االسنان 2017 ندوة عن النفايات الطبية 68

 حضور كلية طب االسنان 2018 دورة سالمة اللغة العربية 69

 حضور كلية طب االسنان 2018 ندوة ضمان الجودة 70

 حضور كلية طب االسنان 2018 ورشة عمل في شعبة ضمان الجودة 71

 ندوة المدقق الداخلي 72

 

 حضور كلية طب االسنان 2018

في فرع امراض  PRPورشة عمل 73

 وجراحة ماحول االسنان

 حضور+عمل كلية طب االسنان 2018

ورشة عمل حول استخدام الليزر في  74

فرع امراض وجراحة ماحول 

 االسنان

 حضور+عمل كلية طب االسنان 2018

وي ندوة االرشاد االكاديمي والترب 75

عن النكاف في فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي

 حضور كلية طب االسنان 2017

ندوة عن االدمان على وسائل  76

 االتصال االلكترونية

 حضور كلية طب االسنان 2017

 حضور كلية طب االسنان 2017 حضورندوة عن االرهاب 77

الندوة العلمية بالتعاون مع  78

مكتب تاج الخيرات ممثل شركة 

dentium     في العراق في

التقنيات الحديثة المستخدمة في 

 زراعة االسنان

قاعة المؤتمرات الكبرى/كلية  2017

 الطب

 حضور

  كلية طب االسنان  ندوة عن ادارة المياه 79

ورشة عمل ضمان الجودة  80

 حول المختبرات التعليمية

 حضور كلية طب االسنان 2018

 pin-hole)ورشة عمل بعنوان 81

surgery ) (lip repositioning 

flap)            (carnally 

repositioning flap)( laser 

in treatment of 

periodontal diseases)  في

فرع امراض وجراحة ماحول 

 االسنان

 حضور كلية طب االسنان 2017

الملتقى العلمي الثالث لطب االسنان  82

 الوقائي

لية قاعة المؤتمرات الكبرى/ك 2018

 الطب

 حضور

الملتقى العلمي الثاني لفرع  83

 التعويضات االصطناعية

قاعة المؤتمرات الكبرى/كلية  2017

 الطب

 حضور

الملتقى العلمي الثالث لفرع  84

 التعويضات االصطناعية

قاعة المؤتمرات الكبرى/كلية  2018

 الطب

 حضور

 حضور نقابة اطباء االسنان 2017 دورة تقنيات تجميل االسنان 85

ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي  86

 عن فايروس زيكا

 حضور كلية طب االسنان 2017

 حضور كلية طب االسنان 2017 ندوة اسبوع العمل التطوعي 87

 حضور كلية طب االسنان 2018ورشة عمل حول استخدام الليزر في  88



 

 

 

 

 

 

 

طب االسنان في فرع امراض 

 وجراحة ماحول االسنان

ية حول الموارد البشرية ندوة علم 89

 في فرع العلوم االساسيه

 

 حضور كلية طب االسنان 2018

جامعة بغداد/مركز التطوير  2017 (plagiarism )دورة 90

 والتعليم المستمر

 حضور

ندوة االرشاد التربوي في فرع طب  91

 اسنان االطفال والوقائي

 حضور كلية طب االسنان 2017

 gingivalندوة علمية بعنوان  92

pigmentation 

 حضور كلية طب االسنان 2017

ورشة عمل بعنوان  93

flexible removable 

partial dentures  في

فرع النعويضات 

 االصطناعية

 

 حضور كلية طب االسنان 2017

ندوة علمية في فرع طب  94

اسنان االطفال والوقائي 

عن اخالقيات البحوث 

 وكتابة البروتوكول

 حضور سنانكلية طب اال 2018

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
 2018/3زيارة ميدانية لمدرسة الجنائن 

 2018/11زيارة ميدانية لمدرسة العقيدة  

  

 

 

 . و تطوير التعليمأثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Quantitative detection and correlation of Epstein-

Barr Virus in plasma with gingivitis and severity of 

chronic periodontitis by using real-time polymerase 

chain reaction technique 

 

J Bagh College Dentistry 

2014 

2   

 Comparison of periodontal health status in relation 

to IQ in right- and left handed individuals 

 

J Bagh College Dentistry 

2017 



 

 

 

 

 

 

 
3  

 Diode Laser Versus Scalpel Gingivectomy 

 

Biomedical & 

Pharmacology Journal 

2017 

4 Evaluation of serum levels Superoxide dismutase in 

women with polycystic ovarian syndrome and 

gingivitis 

J Bagh College Dentistry 2018 

 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

 نقابة االطباء االسنان    ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2016 عمادة كلية طب االسنان شكر وتقديركتاب  1

 2016 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 2

 2016 مكتب رئاسة الوزراء  كتاب شكر وتقدير 3

 2017 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 4

رئيس لجنة التعليم العالي / مجلس  كتاب شكر وتقدير 5

 النواب

2017 

 2017 محافظ واسط كتاب شكر وتقدير 6

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون  كتاب شكر وتقدير 7

 االداريه

2017 

 2017 عمادة كلية طب االسنان  كتاب شكر وتقدير 8

 2017 عمادة كلية طب االسنان  كتاب شكر وتقدير 9

 2017 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 10

 2017 السنانعمادة كلية طب ا  كتاب شكر وتقدير 11

 2017 وزير التعليم العالي  كتاب شكر وتقدير 12

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 13

 2018 رئيس الجامعه  كتاب شكر وتقدير 14

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 15

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 16

 2018 عمادة كلية طب االسنان ركتاب شكر وتقدي 17

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 18



 

 

 

 

 

 

 

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 19

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 20

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 21

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

            اللغة العربية  ✓

           زيةياللغة الالنكل   ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


