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 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ  الكليـــة الجامعة البلد  الشهادة ت 

 2001 طب االسنان  بغداد  العرق بكالوريوس   .1

5200 نان طب االس بغداد  العراق الماجستير   .2  

     الدكتوراه  .3

     أخرى   .4

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .

 الى  -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت 

 2005-2001 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  طبيب اسنان   .1

 2011-2005 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  مدرس مساعد   .2

 2018 -2011 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  مدرس  .3

 لغاية االن -2018 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  عد استاذ مسا  .4

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 االن  لغاية -2001 جامعة بغداد  كلية طب االسنان   .1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةالسنـــــ المـــــادة القســـم ت

اقسام الكلية المختلفة كل  1

 شهرين في قسم

اشراف على العملي للمرحلة الرابعة 

 والخامسة

2001-2005 

 لحد االن  -2005 اشراف على العملي للمرحلة الخامسة طب اسنان االطفال  2

   2018 محاضرات للمرحلة الرابعة طب اسنان االطفال  3

 

 : التي أشرف عليها  ( , بحوث تخرجالرسائل ،االطاريح  )خامساً: 

 القســـم او بحث تخرج  اسم األطروحة  أو  الرسالة ت 
بحث تخرج/  

دبلوم عالي/ 
 السنــة



 

ماجستير/  

 دكتوراه 

1.  Developmental disturbances of teeth 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2011-

2012 

2.  Laser application in pediatric dentistry 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2011-

2012 

3.  

Effect of Body Mass Index on 

Eruption Time of Permanent First 

Molars and Incisors among a Group of 

6-8 Year Old School Children 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان ب ط

 بغداد 

 بحث تخرج 
2015-

2016 

4.  
Reasons for extraction of Primary 

Teeth 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2015-

2016 

5.  
Restorative materials in pediatric 

patients 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2015-

2016 

6.  

Behavior of children during local 

anesthesia administration in 6-8 years 

old children    

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2016-

2017 

7.  
Effects of thumb sucking in 3-5 years 

old children   

 ناسنا طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2016-

2017 

8.  
Developmental enamel defects in Iraqi 

     children 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2016-

2017 

9.  
New aspects in chemomechanical 

caries removal (review) 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2017-

2018 

10.  
Mesiodistal width of primary second 

molars in relation to BMI 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2017-

2018 



 

 
Treatment modalities for cleft lip and 

palate children (review) 

 اسنان طب  قسم

 يةكل والوقاي االطفال

 جامعة االسنان طب 

 بغداد 

 بحث تخرج 
2017-

2018 

 

 التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

 ها مكان أنعقاد  ةــالسن عنوان ال ت 

 نوع المشاركة  

  /) بحث / بوستر 

 حضور( 

 2005 دورة صناعة االسنان   .1
كلية طب \سنانقسم صناعة اال

 جامعة بغداد \ االسنان
 حضور 

 2005 دورة صناعة االسنان   .2
كلية طب \قسم صناعة االسنان

 جامعة بغداد \ االسنان
 حضور 

3.  
( 73دورة التأهيل التربوي ) 

 للتدريسيين الجدد 
2006 

مركز التطوير و التعليم 

رئاسة جامعة  \المستمر

وزارة التعليم العالي و \بغداد 

 البحث العلمي

 حضور 

4.  
( للتدريسيين  47دورة اللغة العربية )

 الجدد
2006 

مركز التطوير و التعليم 

رئاسة جامعة  \المستمر

وزارة التعليم العالي و \بغداد 

 البحث العلمي

 حضور 

5.  
  دورة طب اسنان االطفال الوقائي

15-4-2006 
2006 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

6.  
رة الترقيات العلمية في كفاءة دو

 الحاسوب 
 حضور  جامعة بغداد  \مركز الحاسبة  2008

 2011 دورة صناعة االسنان   .7
كلية طب \قسم صناعة االسنان

 جامعة بغداد \ االسنان
 حضور 

8.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2008 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 اد جامعة بغد \ االسنان

 محاضرة 

9.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2010 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

10.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2010 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

11.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2011 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

 حضور قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة  2011المؤتمر العلمي الثالث لتقانة النانو   .12



 

 بغداد  وتطبيقاتها 

 حضور  كلية الطب جامعة بغداد  2011 مي يالتعل  الطبي المؤتمر  .13

14.  Public Heath Conference 2012 
مستشفى غازي الحريري مدينة  

 الطب 
 حضور 

15.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2012 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

16.  
الملتقى العلمي االول لطب اسنان  

 االطفال والوقائي 
2012 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

17.  

Seventh Scientific 

Conference held at Al-

Mustansiriyah Medical 

College. 

 حضور  كلية طب المستنصرية  2012

 ر محاض كلية طب االسنان جامعة بغداد 2012 المؤتمر الوطني الموحد االول  .18

19.  Iraqi Dental Reunion nd2 2012  حضور  اربيل/العراق 

20.  Najaf Dental Conference 2012  حضور  جامعة الكوفة 

 2015 2015مؤتمر المختبرات لعام   .21
دائرة االمور الفنية/ قسم  

 المختبرات 
 حضور 

 حضور  كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2015 ندوة ضمان الجودة وتقييم االداء  .22

23.  

دورة التعليم المستمر في فرع 

-11-23التعويضات االصطناعية  

2015 

2015 
فرع التعويضات االصطناعية/  

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور 

24.  Medical City Conference 2015  حضور  دائرة مدينة الطب 

25.  
Al-Najaf International 

Dental Conference 
 ورقة عمل  جامعة الكوفة/ النجف االشرف 2015

26.  

 ورشة عمل 

Workshop on Flexible 

Removable Partial Denture 

2015 
فرع التعويضات االصطناعية/  

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور 

27.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2015 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

28.  
ندوة في االدمان على وسائل 

 االتصال االلكترونية 
 حضور  عة بغدادكلية طب االسنان/ جام 2016

29.  
Baghdad Endodontic  rd3

Conference 
2016 

نقابة اطباء االسنان في العراق/  

 المقر العام
 ورقة عمل 

30.  
Al-Najaf International 

Dental Conference 
 ورقة عمل  جامعة الكوفة/ النجف االشرف 2016

31.  

Iraqi board for Medical 

 thSpecializations 7

conference 

 حضور  رة مدينة الطب دائ 2016



 

32.  
لطب اسنان   الثالث  الملتقى العلمي

 االطفال والوقائي 
2016 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

33.  Medical City Conference 2016  حضور  دائرة مدينة الطب 

34.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2016 

االطفال  قسم طب االسنان 

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

35.  

دورة التعليم المستمر في فرع 

-4-25التعويضات االصطناعية  

2016 

2016 
فرع التعويضات االصطناعية/  

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور 

36.  
 االطفال اسنان طب  يف مستمر ليمتع

 والوقاي 
2016 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

37.  
)زيكا  التربوي االرشاد  ندوة

 فايروس( 
2016 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

38.  
التربوي )الغش في  االرشاد  ندوة

 االمتحانات( 
2016 

كلية طب  \قسم العلوم االساسية  

 جامعة بغداد \ االسنان
 حضور 

 حضور  كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  وع التطوع ندوة اسب   .39

 حضور  كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  ندوة االعتداء على الكوادر الطبية   .40

 2011 ( 8)العدد   journal clubندوة   .41

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

 2012 ( 6)العدد  journal clubندوة   .42

طب االسنان االطفال  قسم 

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

 2015 ( 3)العدد  journal clubندوة   .43

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

 2016 ( 6)العدد  journal clubندوة   .44

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 اد جامعة بغد \ االسنان

 حضور 

 ( 1)محاضر عدد 

45.  

Rafi Aljobory 1st 

International conference in 

Cosmetic Dentistry 

2016 
نقابة اطباء االسنان في العراق/  

 المقر العام
 حضور 

46.  
11th Postgraduate 

Conference 
 حضور  كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 2016

47.  
15th Scientific Conference 

of Medicine 
 حضور  كلية طب/ جامعة بغداد  2016

(1)العدد  حلقة دراسية  .48  2016 
قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  
 حضور 



 

 جامعة بغداد \ االسنان

49.  
الفم  صحة المشاركة في يوم 

 العالمي  واالسنان 
  2016 

زيارة ميدانية لمدارس بغداد 

 الدولية/الكرخ 
 بغداد/الكرخ

(4العدد   .50  ( journal club وةند    2017 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

(5)العدد  حلقة دراسية  .51  2017 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

52.  
4th Baghdad Endodontic 

Conference 
2017 

نقابة اطباء االسنان في العراق/  

 المقر العام
 ة عمل ورق

53.  

1st International Scientific 

Conference In Pediatric 

Dentistry 

2017 
قسم طب االسنان/ كلية االسراء 

 الجامعة
 ورقة عمل 

54.  

 ورشة عمل 

Workshop on Flexible 

Removable Partial Denture 

2017 
فرع التعويضات االصطناعية/  

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 حضور 

55.  
)التدخين ,   التربوي شاد االر ندوة

 االدمان( 
2017 

قسم طب االسنان االطفال  

كلية طب   \الوقائي  

 جامعة بغداد \ االسنان

 حضور 

56.  
الفم   صحةالمشاركة في يوم 

 العالمي   واالسنان 
2017 

السيادة  ةزيارة ميدانية لمدرس

 الكرخ   /الوطنية
 بغداد/الكرخ

 مشارك جامعة بغداد\ة طب االسنان كلي 2017 ندوة يوم صحة الفم واالسنان العالمي   .57

 2017 (  dental photographyندوة علمية )  .58

فرع امراض وجراحة ما حول  

االسنان/ كلية طب االسنان/جامعة 

  بغداد

 حضور

59.  
 time saving techniqueندوة علمية )

in  Microsoft word) 
2017 

فرع امراض وجراحة ما حول  

االسنان/ كلية طب االسنان/جامعة 

غدادب   

 حضور

 حضور  كلية طب االسنان/جامعة بغداد 2017 ندوة علمية )االمتحانات النظام البريطاني(  .60

 2017 (  aqua splintندوة علمية )  .61
فرع التعويضات االصطناعية/ كلية 

  طب االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 2017 تعليم طبي   .62

فرع طب اسنان االطفال والوقائي/ 

ة بغدادكلية طب االسنان/جامع   

 

 محاضر

 تعليم طبي 

5/11/2017 

19/11/2017 

26/11/2017 

فرع طب اسنان االطفال والوقائي/ 

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 حلقة دراسية  

12/11/2017 

8/4/2018 

15/4/2018 

14/5/2018 

فرع طب اسنان االطفال والوقائي/ 

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 ندوة علمية 
4/3/2018 

20/3/2018 

فرع طب اسنان االطفال والوقائي/ 

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد
 حضور



 

1/4/2018 

 14/3/2018 ندوة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
قاعة فاضل القدسي/ كلية طب  

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 حضور قاعة درب الموسوي/مدينة الطب 2017 مؤتمر كلية الطب السادس عشر  

 حضور قاعة درب الموسوي/مدينة الطب 2017  مؤتمر مدينة الطب 

 2017 دورة مدقق داخلي/ مختبر الدراسات العليا 
فرع طب اسنان االطفال والوقائي/ 

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد
 متدرب

63.  
مؤتمر الدراسات العليا االول/كلية 

 الطب/جامعة بغداد
نة الطبقاعة درب الموسوي/مدي 22/2/2018  حضور  

64.  
الملتقى العلمي الرابع لطب اسنان االطفال 

 والوقائي
11/3/2018 

فرع طب اسنان االطفال والوقائي/ 

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد
 مشارك ببوستر

65.  
المؤتمر الدولي الثاني لكلية االسراء 

 الجامعة
 مشارك ببوستر كلية االسراء الجامعة 5-6/3/2018

66.  
لسنوي التاسع عشر لطب المؤتمر العلمي ا

 االسنان

19-

20/3/2018 
 محاضر كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 السنة  مكان النشاط  نوع النشاط  ت 
داخل /خارج  

 الكلية

1.  

لجنة تحديث ومتابعة مكتبة  

قسم طب اسنان االطفال  

 والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 االسنان/ جامعة بغداد كلية طب 
 داخل الكلية   2009- 2008

2.  
لجنة مختبر قسم طب اسنان  

 االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية   2009-2010

3.  
لجنة مخزن قسم طب اسنان 

 االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 ان/ جامعة بغدادكلية طب االسن
 داخل الكلية   2012- 2010

4.  

لجنة توزيع مواد وادوات على 

طلبة الدراسات العليا في قسم 

 طب اسنان االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/
 داخل الكلية 2010-2012

5.  

لجنة افتتاح وتجهيز غرفة  

عالج خاصة بالتدريسيين  

مواد واالدوات واالجهزة  بال

ومتابعتها في قسم طب اسنان 

 االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/
 داخل الكلية 2010-2012

6.  

لجنة متابعة وتعقيم االدوات 

الخاصة بطلبة المرحلة 

الخامسة قسم طب اسنان 

 االطفال والوقائي 

  والوقائي  قسم طب اسنان االطفال

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

2012 

2016 
 داخل الكلية

7.  

لجنة تحضيرية في الملتقى  

لطب اسنان  العلمي االول 

 االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/
 داخل الكلية 2011-2012



 

8.  
لجنة توزيع اجهزة الحفر لطلبة 

 والرابعة المرحلة الثالثة 
 داخل الكلية 2015 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

9.  
لجنة متابعة غرفة التخدير  

 قصير االمد 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2015-2016

10.  

لجنة امتحان طلبة معادلة 

طب اسنان  مادةالشهادة في 

 االطفال 

  لوقائيقسم طب اسنان االطفال وا

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/
 داخل الكلية 2014

11.  

لجنة امتحان العملي النهائي  

 طب اسنان االطفاللمادة 

  المرحلة الخامسة

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2016

12.  

لجنة تحضيرية في الملتقى  

العلمي الثالث لطب اسنان 

 والوقائي  االطفال

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/
 داخل الكلية 2016

13.  
لجنة متابعة االمتحان العملي 

 النهائي لمادة طب المجتمع 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/
 داخل الكلية 2016

14.  

لجنة جرد متطلبات العملي 

سنان االطفال طب المادة 

 المرحلة الخامسة

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد/
 داخل الكلية 2016-2017

15.  

لجنة متابعة عيادة الفحص في 

طب اسنان االطفال  قسم 

 والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2016-2017

16.  
طب  في قسم ة اجتماعية لجن

 اسنان االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2016-2017

17.  

لجنة استالل بحوث لغرض 

طب  الترقية العلمية في قسم 

 اسنان االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 دكلية طب االسنان/ جامعة بغدا/

2016-2017 

 4العدد 

 

 داخل الكلية

18.  
طب اسنان  لجنة اعالم في قسم 

 االطفال والوقائي 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2016-2017

19.  

لجنة امتحان طلبة معادلة 

الشهادة في مادة طب اسنان 

 االطفال 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 ب االسنان/ جامعة بغدادكلية ط/

2017 

 )مرتين( 
 داخل الكلية

20.  

لجنة امتحان العملي النهائي  

طب اسنان االطفال لمادة 

 المرحلة الخامسة 

  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2017

21.  
عضو لجنة تحضيرية في ندوة 

 يوم صحة الفم العالمي 
 داخل الكلية 2017 جامعة بغداد /كلية طب االسنان 

 
طب لمادة  حضور ودرجات لجنة

 الرابعة اسنان االطفال المرحلة  

/كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2017-2018

 

غرفة التخدير قصير  لجنة متابعة

طب اسنان االطفال في قسم  االمد

 والوقائي

كلية  الطفال والوقائيقسم طب اسنان ا

 طب االسنان/ جامعة بغداد
2017-2018 

 داخل الكلية



 

 
طب اسنان في قسم لجنة اجتماعية 

 االطفال والوقائي

كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2017-2018

 لجنة مختبر الدراسات العليا 
كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2017-2018

 
طب اسنان  لجنة اعالم في قسم 

 االطفال والوقائي

كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2017-2018

 
لجنة امتحان طلبة معادلة الشهادة 

 في مادة طب اسنان االطفال

/كلية  ل والوقائيقسم طب اسنان االطفا

 طب االسنان/ جامعة بغداد

October 2017 

 
 داخل الكلية

 

لجنة متابعة امتحان 

comprehensive  

لمادتي طب اسنان االطفال والوقائي 

 لطلبة الدبلوم 

/كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد

October 2017 

 

 داخل الكلية

 
مقدمة  معاملةلجنة استالل بحوث ل

 3للترقية عدد

/كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 2018

 تقييم بحوث لغرض الترقية العلمية 
/كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 داخل الكلية 10/10/2017

 

 لجنة االمتحان العملي النهائي لمادة

طب اسنان االطفال للمرحلة  

 الخامسة 

/كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
2017-2018 

 داخل الكلية

 
لجنة االعالم في الملتقى الرابع  

 لطب اسنان االطفال والوقائي

/كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
 ةداخل الكلي 11/3/2018

 
لجنة مناقشة بحوث مشاريع التخرج 

 7عدد 

/كلية  قسم طب اسنان االطفال والوقائي

 طب االسنان/ جامعة بغداد
April 2018 داخل الكلية 

 

 

 

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

 السنة  النشر محل أسم البحث  ت 

  قيد االنجاز  روع بحث التخرجارشادات كتابة مش 1

2    

 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

 نوع العضوية  السنة  اسم الهيئة  ت 

لغاية -2001 نقابة اطباء االسنان في العراق    

 االن 

طبيب اسنان  

 اختصاص 

الجمعية العراقية لطب اسنان االطفال   

   والوقائي

طبيب اسنان   2017

 اختصاص 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 



 

 السنة  الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت 

1.  
كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس  

 جامعة بغداد 
 2006 رئاسة جامعة بغداد 

2.  
كتاب شكر و تقدير من السيد رئيس  

 جامعة بغداد 
 2012 رئاسة جامعة بغداد 

3.  
و تقدير من السيد عميد كلية  كتاب شكر 

 طب االسنان 
 2012 جامعة بغداد \عمادة كلية طب االسنان 

4.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية  

 طب االسنان 
 2016 جامعة بغداد \عمادة كلية طب االسنان 

5.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية  

 طب االسنان 
 2016 جامعة بغداد \عمادة كلية طب االسنان 

6.  
رئيس  تاب شكر و تقدير من السيد ك

 الوزراء
 2016 رئاسة الوزراء 

7.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية  

 طب االسنان 
 2017 جامعة بغداد \عمادة كلية طب االسنان 

8.  
كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية  

 طب االسنان 
 2018 جامعة بغداد \عمادة كلية طب االسنان 

 

 

 

 منشورة داخل وخارج العراقالبحوث الحادى عشر: 

 جهة اصدار المجلة المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث  ت 

1 

Bite force in Iraqi 

Children in Relation to 

Teeth Contact and 

Mandibular Incisors 

Angulation. 

Mustansiria Dental 

Journal (MDJ), 

2010. 

2 7 

كلية طب 

االسنان/الجامعة  

رية المستنص  

2 

Maximum Bite Force in 

Iraqi Children in 

Relation to Mandibular 

Growth Rotation 

 

Journal of Baghdad 

College of Dentistry. 

2011 

1 23 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد 

3 

Children Preference of 

Dental Injectors and its 

Influence on Child 

Cooperation 

 

Journal of Baghdad 

College of Dentistry. 

2010 

1 23 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد 

4 

Prevalence of Molar-

incisor-

hypomineralization 

Journal of Baghdad 

College of 

Dentistry.2012 

4 24 
كلية طب 

عة بغداد االسنان/جام  



 

among Child Attending 

Pedodontic Clinic of 

College of Dentistry 

 

5 

Apexification and 

Periapical Healing of 

Immature Teeth using 

Mineral Trioxide 

Aggregate  

Journal of Baghdad 

College of 

Dentistry.2014 

3 26 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد 

6 

Evaluating the Effect of 

Showing the Dental 

Injector to Children on 

Their Dental Behavior in 

Relation to the Vital 

Signs And Maternal 

Anxiety. 

International 

organization for 

scientific research- 

journal of dental and 

medical sciences 

IOSR-JDMS 2016 

8 15 

International 

organization for 

scientific 

research- 

journal of dental 

and medical 

sciences IOSR-

JDMS INDIA  

7 

Management of 

Traumatized Permanent 

Maxillary Immature 

Incisor with Oblique 

Subgingival Crown-root 

Fracture 

Mustansiria Dental 

Journal (MDJ) 2017 
1 14 

كلية طب 

االسنان/الجامعة  

 المستنصرية 

8 

How do you treat a 

severely resorbed 

mandibular ridge? 

International journal 

for scientific 

research IJSR  2017 

6 6 

International 

journal for 

scientific 

research IJSR 

INDIA 

9 

Effect of Body Mass 

Index on Eruption Time 

of Permanent First 

Molars and Incisors 

among a Group of 6-8 

Year Old Iraqi School 

Children  

 

 مقبول للنشر في مجلة 

International journal 

for scientific 

research IJSR 2017 

  

International 

journal for 

scientific 

research IJSR 

INDIA 

10 

Apexification of 

Traumatically Injured 

Teeth: A Comparison 

between Biodentine and 

Mineral Trioxide 

International journal 

for scientific 

research IJSR  

2017 

12 6 

International 

journal for 

scientific 

research IJSR 

INDIA 



 

Aggregate 

11 

The Effect of Nutritional 

Status on the Occlusion 

of Primary Dentition 

among 

Iraqi Preschool Children 

International Journal 

of Medical Research 

& 

Health Sciences 

2019 

(1) 8 

International 

Journal of 

Medical 

Research & 

Health Sciences 

12 

Revascularization of 

Immature Permanent 

Teeth without Triple 

Antibiotic Paste 

    

      

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : ثاني

 سنة النشر  لكتاب أسم ا ت 

1 Guidelines for Writing a Graduation Project for 

Undergraduate Students 

 قيد االنجاز 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 


