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 ثانياً : التدرج الوظيفي  

  

  ً   :التدريس الجامعي ثالثا

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

  1 السنانكلية طب ا جامعة بغداد مستمر -2020

 

  : ًالمقررات الدراسية التى قمت بتدريسهارابعا 

 ت القسم المادة السنة

  1  اليوجد  

  :ًالتي أشرف عليها )، الرسائل الطاريحا(خامسا 

لسنةا قسمال   ت اسم االطروحة او الرسالة 

  1 اليوجد  

 

  

  

  

الى -الفترة من   ت الوظيفة الجهة 

في اقسام الكلية طبيبة اسنان (معيدة) جامعة بغداد/السنانكلية طب ا 2010-2017  1 

في  )ماجستير(طالبة دراسات عليا  كلية طب االسنان/جامعة بغداد 2017-2019
 فرع طب اسنان األطفال والوقائي

2 

مستمر -2020 في فرع  )مدرس مساعد(تدريسية  جامعة بغداد/السنانكلية طب ا 
 طب اسنان األطفال والوقائي

3 
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 :ًالتي شارك فيها والدورات المؤتمرات والندوات العلمية سادسا 

 ت العنوان السنه مكان انعقادها نوع المشاركة

المؤتمر الوطني األول لكليات  2012 قاعة درب الموسوي حضور
 طب األسنان العراقية

1 

فرع معالجة االسنان/ كلية  حضور
جامعة بغداد /طب االسنان  

 2 دورة تعليم مستمر 2013

كلية طب االسنان/ جامعة  حضور
 بغداد

الثاني عشرللدراسات مؤتمرال 2017
 العليا 

3 

فرع طب اسنان األطفال  حضور
كلية طب  /والوقائي

 االسنان/ جامعة بغداد

 4 دورة تعليم مستمر 2019

كلية  /فرع العلوم االساسية حضور
 طب االسنان/ جامعة بغداد

2019 
 ورشة عمل بعنوان  

 “ABO system/ Red 

blood cell antigens and 

blood group antibodies 

with blood grouping 

techniques” 

5 

كلية  /فرع العلوم االساسية حضور
 طب االسنان/ جامعة بغداد

2020 
 ورشة عمل بعنوان

“Urine analysis” 6 

فرع طب اسنان األطفال  حضور
كلية طب  /والوقائي

 االسنان/ جامعة بغداد

2020 
 ندوة علمية بعنوان

“Bleeding disorders” 7 

كلية  /فرع العلوم االساسية حضور
 طب االسنان/ جامعة بغداد

2020 
 ندوة علمية بعنوان

“Intermittent fasting” 

 

8 

 2020 الكتروني حضور
 دورة الكترونية بعنوان

“Guideline for 

acknowledgment of 

COVID-19” 

9 

 2020 الكتروني حضور
 ندوة الكترونية بعنوان

“COVID-19: Challenges 

and Solutions” 

10 
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 2020 الكتروني حضور
 ورشه الكترونية بعنوان

“Updates in 

Endodontics & 

Aesthetic Dentistry” 

11 

  

 سابعا : األنشطة العلمية األخرى 

 داخل الكلية خارج الكلية

عيادات  طالب الدراسات االولية في االشراف على 
المرحلة الخامسة في فرع طب اسنان األطفال 

  والوقائي

طب اسنان األشراف على مشاريع التخرج في فرع  
  األطفال والوقائي

• Early childhood caries 

• Non-Pharmacological Management 

of Children’s Behaviors 

• Commonly Occurring Bad Oral 

Habits in Children and their 

Management 

• Structural Dental Anomalies 

  

 

 :تمع أو تطوير التعليملمجدمة البيئة والخال التخصص مجشروعات البحثية فى لما ثامنا 

  السنة  محل النشر  المجلة العلمية  عنوان البحث  ت

1   Efficacy of Nano-

Hydroxyapatite on 

Enamel Surface of 

Primary Teeth 

Following Exposure 

to Liquid Medications 

in Comparison with 

Sodium Fluoride: An 

in Vitro Study 

Indian Journal 

of Public 

Health 

Research & 

Development 

  2019  خارج العراق

� �
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  :ًوالدولية لمحليةيئات العلمية الهعضوية ا :تاسعا 

  .نقابة اطباء االسنان العراقية

  وشهادات التقديرعاشراً: كتب الشكر، الجوائز 

�� كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة �
  التقدير

  السنة  الجهة المانحة

1 
 كتاب شكر وتقدير

عميد كلية طب االسنان / جامعة 
  بغداد  

2012 

2 
  2018  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر وتقدير

3 
 2020  رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير

4 
  2020  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكروتقدير 

5 
  كتاب شكر وتقدير 

عميد كلية طب االسنان / جامعة 
   بغداد  

2020  

�

 عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة احدى 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

   اليوجد 1

 

 :اللغاتثاني عشر 

  عربي  

 انكليزي  


