
 

 

 

 

 

 

 

 ة الذاتي ةالسير
 

 

ــ االســ  فريال محمود عبد الرضا :   ـم ـــــــ

  ١٩٧٠/ ٦/ ٤: تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

 اربعة  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة :   الديـــــــــــانة

  : الفمماجستير طب    صــالتـخـص

 تدريسية  :     ةــــــالوظيف

 عدمدرس مسا  الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد   /كلية طب األسنان:     عنوان العمل

      07709849500:    الهاتف النقال

 : feryalm11@avic.uobaghdad.edu.iqكتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 التاريخ ة  ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

بكالوريوس طب  

وجراحة الفم  

 واالسنان 

 ١٩٩٣ ألسنان  كلية طب ا بغداد 

ماجستير طب  

 الفم 

 ١٩٩٩ كلية طب األسنان   بغداد 

 الوظيفي .  ثانياً : التدرج 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 ١٩٩٥-١٩٩٣ كلية طب األسنان جامعة بغداد   معيدة  1

كلية طب األسنان جامعة بغداد فرع   تدريسية   2

 التشخيص الفمي  

 إلى االن  ٢٠١٧

3    

4    

5    

6    

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  

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

 إلى اآلن  ٢٠١٧ بغداد. كلية طب األسنان   1

 ٢٠١٩-٢٠١٨ قسم طب األسنان  الجامعةكلية اليرموك  ٢

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 المرحلة الخامسة   مادة طب الفم العملي   طب الفم   1

مرحلة خامسة في   طب الفم النظري   طب الفم   2

 جامعة اليرموك 
3    

 : التي أشرف عليها(  التخرجمشاريع   )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس بحث التخرج اسم ت 

نسبة إصابتهم  تأثير مدة اإلصابة لمرضى السكري ع  1

 لقبنشوف الح
 ٢٠١٨ طب الفم 

2 TMJ problems associated with parafunctional 

habits  

 ٢٠١٨ طب الفم 

3 IRON DEFICIENCY ANEMIA   ٢٠١٨ طب الفم 

4 Anomalies in the soft tissue and teeth among 

iraqi students 8-12 years 

 ٢٠١٩ طب الفم

5 Sequence cell carcinoma retrospect study   ٢٠١٩ طب الفم 

6 Electronic cigarette  ٢٠٢٠ طب الفم 

7 Human papillomavirus virus   ٢٠٢٠ طب الفم 

8 Literature review of squamous cell carcinoma   ٢٠٢٠ طب الفم 

9    

10    

11    



 

 

 

 

 

 

 

12    

13    

14    

15    

16    

 شارك فيها.  تيالالعلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد ة  ــ السن عنوان  ال ت 

) بحث / بوستر  

 حضور(

1 
 Adhesive posteriorالتجميلية بعنوان )مشاركة واكمال ورشة العمل  

partial indirect restorative) 

تشرين  7-5للمدة من 

 2017االول 

البيال بيروت لبنان /نقابة اطباء  

 اسنان لبنان 

 

2 
مشاركة في الندوة العلمية بعنوان امراض المفصل الفكي وطرق  

 6/12/2017تشخيصها باالشعة في 

بتاريخ  43العدد 

17/4/2018 

فرع التشخيص  -كلية طب االسنان 

 الفمي 

 حضور 

مشاركة في الندوة العلمية بعنوان الرنين المغناطيسي   3

 2017/ 12/ 13في 

بتاريخ  43العدد 

17/4/2018 

فرع التشخيص  -كلية طب االسنان 

 الفمي 

 حضور 

4 
مشاركة واكمال ورشة العمل في علم حشوات الجذور تحت عنوان 

(Management of Root canal perforations .) 
As” pre-congress” 

   201تشرين االول  3في 

جامعة القديس يوسف مدرسة  

 االسنان االطبية 

 تدريب 

5 
مشاركة بندوة علمية بعنوان انسانية طبيب االسنان في 

15/11/2018 
كتاب شعبة التاهيل  

 9136والتوظيف العدد

 15/11/2018في 

 حضور  كلية طب االسنان 

6 
شاركة في ندوة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  محاضرة 

 السيطرة على فايروس االنفلونزا في العراق 
فرع العلوم -كلية طب االسنان 19/12/2018في 

 االساسية 

 حضور 

7 
 Turnitin workshopمشاركة وتدريب في ورشة عمل 

   2019كانون االول 20فير
فرع صناعة  -كلية طب االسنان

 االسنان 
 تدريب 

مشاركة ورشة عمل تحت عنوان تحليل االدرار في   8

22/1 /2020 

في   862كتاب رقم 

27/1/2020 
فرع العلوم  -كلية طب االسنان

 االساسية 

 حضور 

مشاركة في ندوة تثقيفية حول الصيام المتقطع في   9

13/1 /2020 

في   595كتاب رقم 

19/1/2020 

 حضور  االساسية فرع العلوم -كلية طب االسنان

في    6689كتاب رقم محاضرة في ورشة عمل 10

21 /9/2021 
فرع  -كلية طب االسنان 

 التشخيص الفمي 

 محاضرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤتمرات محلية ودولية حضورية

 نوع المشاركة مكان االنعقاد  تاريخها   العنوان  

 

االسالمي  مؤتمر التجمع 

لالطباء االسنان تحت  

عنوان "طب االسنان علم 

 و فن "

من تموز  8

2017  
 بيروت   -قصر االونيسكو

 حضور 

 

مؤتمر نقابة اطباءاالسنان  

السابع والعشرين تحت  

 Chasing theعنوان "

Future” 

 7-5من 

تشرين االول 

2017 

 بيروت لبنان -بيال 

 حضور 

 حضور مؤتمر مدينة الطب  

-13من

كانون  14

  2017االول 

 وزارة الصحة مدينة الطب  

 حضور 

 

حضور مؤتمر الثاني عشر  

للدراسات العليا لطب  

 االسنان

 21-20من

كانون االول 

2017  

 كلية طب االسنان جامعة بغداد 

 حضور 

 
حضور مؤتمر االول 

 للدراسات العليا كلية الطب  

شباط  22في 

2018  
 بغداد كلية الطب جامعة 

 حضور 

 
حضور مؤتمرالتاسع عشر  

 لطب االسنان  

 20-19من

  2018اذار 
 كلية طب االسنان جامعة بغداد 

 حضور 

 

حضور مؤتمر تجمع 

االسالمي لطب االسنان 

 Steps forتحت عنوان "

clinical success “ 

تموز  14في 

2018  

-الجناح -اوتيل الكورال بيج 

 بيروت 

 حضور 

 
حضور مؤتمر تجمع 

 االسناناالسالمي لطب 

اب  5في 

2018  
 صور -اوتيل البالتنيوم  

 حضور 

 

حضور مؤتمرنقابة اطباء  

 BIDMاالسنان في لبنان  

2018 

الثامن والعشرين تحت  

 Pioneering“عنوان 

technology in 

dentistry “ 

 6-4من 

تشرين االول 

2018  

 لبنان -القرم ببيروت 

 حضور 

 
حضور مؤتمر الدولي  

 السابع عشر لكلية الطب  

 29-28من

تشرين الثاني  

2018  

 جامعة بغداد -كلية الطب 

 حضور 

 

حضور مؤتمر الدراسات  

العليا لطب االسنان الثالث  

 عشر 

 6-5من

كانون االول  

2018  

 كلية طب االسنان جامعة بغداد  

 حضور 

 

حضور مؤتمر البورد  

العراقي لالختصاصات 

 الطبية العلمي الثامن 

 14-13من 

  2019اذار 

وزارة التعليم العالي والبحث  

العلمي المجلس العراقي 

 لالختصاصات الطبية 

 حضور 

 

حضور ومشاركة ببوستر  

في مؤتمر طب االسنان 

 العلمي العشرين 

-19من

اذار 20

2019  

 كلية طب االسنان جامعة بغداد 

 بوستر وحضور 



 

 

 

 

 

 

 

 

حضور مؤتمر نقابة اطباء  

 BIDMاسنان لبنان 

التاسع والعشرين  2019

تحت عنوان  

“Traditional vs 

innovative 

dentistry” 

-3من 

تشرين  5

  2019االول 

 لبنان  -بيال 

 حضور 

 
حضور مؤتمر كلية الطب  

 الثامن عشر  

-27من

تشرين  28

   2019الثاني 

 جامعة بغداد-كلية الطب 

 حضور 

 حضور مؤتمر مدينة الطب 

 12-11من

كانون االول 

2019  

 دائرة مدينة الطب  -وزارة الصحة

 حضور 

 

حضور مؤتمر دائرة صحة 

بغداد الكرخ السنوي  

 الثامن "لمجتمع معافى"

 19-18من

كانون االول 

2019 

 فندق بابل روتانا 

 حضور 

  ورش وندوات ومؤتمرات افتراضيةااللكترونية 

 

حضور ورشة عمل الفريق  

الوزاري للتعليم  

 االلكتروني بعنوان

“Concepts 

,challenging ,and 

basic tools for 

implementing e-

learning” 

اذار  21في 

2020 at 

Cisco 

Webex 

platform 

وزارة التعليم العالي والبحث  

العلمي الفريق الوزاري للتعليم  

 االلكتروني 

 حضور 

 

حضور ورشة عمل الفريق  

الوزاري للتعليم  

 بعنوانااللكتروني 

“Academic 

Accreditation for 

the Institution and 

Academics  from e-

learning” 

اذار  22في 

2020 at 

Cisco 

Webex 

platform 

وزارة التعليم العالي والبحث  

العلمي الفريق الوزاري للتعليم  

 االلكتروني

 حضور 

 

حضور ورشة عمل الفريق  

الوزاري للتعليم  

االلكتروني بعنوان 

“Advance features 

in the Google e-

learning platform” 

اذار  22في 

2020 at 

Cisco 

Webex 

platform 

وزارة التعليم العالي والبحث  

العلمي الفريق الوزاري للتعليم  

 االلكتروني

 حضور 

 

حضور ورشة عمل الفريق  

الوزاري للتعليم  

 االلكتروني بعنوان

“Free video 

conferencing 

platform for 

interactive e-

learning “ 

اذار  23في 

2020 at 

Cisco 

Webex 

platform 

وزارة التعليم العالي والبحث  

العلمي الفريق الوزاري للتعليم  

 االلكتروني

 حضور 

 حضور وزارة التعليم العالي والبحث  اذار  24في حضور ورشة عمل الفريق   



 

 

 

 

 

 

 

الوزاري للتعليم  

-e“االلكتروني بعنوان 

learning at Iraqi 

Universities(Case 

study -1)” 

2020 at 

Cisco 

Webex 

platform 

العلمي الفريق الوزاري للتعليم  

 االلكتروني

 

حضور ورشة عمل الفريق  

الوزاري للتعليم  

 The“االلكتروني بعنوان 

National index for 

E- learning  

Accreditation and 

the role for the 

academic staff at 

the Iraqi 

Universities” 

اذار  31في 

2020 at 

Cisco 

Webex 

platform 

وزارة التعليم العالي والبحث  

ري للتعليم  العلمي الفريق الوزا

 االلكتروني

 حضور 

 

حضور ورشة عمل الفريق  

الوزاري للتعليم  

االلكتروني بعنوان 

“Current trends in 

e-learning 

implementation “ 

نيسان  1في 

2020 at 

Cisco 

Webex 

platform 

وزارة التعليم العالي والبحث  

العلمي الفريق الوزاري للتعليم  

 االلكتروني 

 حضور 

 

مشاركة وحضور  

االلكترونية محاضرة

د.ايهاب ناجي  حاضرها 

بعنوان "توجيهات  عباس 

واجراءات وزارة التعليم  

العالي والبحث العلمي في 

العراق الستكمال 

المتطلبات العلمية واعتماد 

التعليم االلكتروني كبديل  

 مساعد"

نيسان  4في 

2020  
 منتدى ابتكار لرصانة التعليم  

 حضور 

 

مشاركة في الورشة 

االلكترونية التي اقامها  

قسم تكنولوجيا المعلومات 

اعداد "واالتصاالت بعنوان

وادارة االمتحانات  

االلكترونية من خالل 

 googleمنصة 

classroom”  

نيسان   4

  لىع 2020

 FCCتطبيق 

الجامعة التقنية الوسطى معهد  

 التكلنولوجيا /بغداد 

 حضور 

 

حضور ومشاركة في  

ورشة العمل االلكترونية 

 Using green“بعنوان 

buildings to deal 

with pollution 

problem” 

نيسان   4

  لىع 2020

 FCCتطبيق 

 واسط العراق

DIMENSIONS 

FOUNDATION FOR 

DEVELOPMENT(DFD)  

 حضور 

 

حضور ورشة عمل 

تدريبية االلكترونية بعنوان  

"Moodle LMS in 

university of Kufa 

نيسان   7في 

على   2020

FCC 

 Agricultureجامعة الكوفة 

food science department 

 النجف العراق    

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

(course 

management)” 

 

حضور ورشة عمل 

افتراضية بعنوان )طرق  

 zoomاستخدام برنامج 

meeting    في اللقاءات

 والتعليم  

نيسان   7في 

2020  

كلية  –وزارة التعليم العالي 

 جامعة القادسية  -الزارعة 

 حضور 

 

حضور ورشة عمل 

لمنظمة االعيان بعنوان 

  classroom)منصة 

التعليمية والتعامل مع 

 ادواتها المتعددة( 

نيسان   8في 

2020  
 منظمة االعيان لتنمية االقتصادية 

 حضور 

 

حضور الورشة التدريبية  

االلكترونية بعنوان )ادوات 

وبرامج تصميم المحتوى 

 الرقمي ( 

نيسان   9في 

ولمدة   2020

ساعتين  

 تدريبيتين  

  –كلية التربية للعلوم االنسانية 

 جامعة الموصل 

 حضور 

 

حضور الورشة التدريبية  

االلكترونية بعنوان )  

Time management 

and priority 

organizing ) 

نيسان   9في 

2020 on 

hangouts 

meet  

كلية   /-وزارة التعليم العالي 

 الطوسي الجامعة

 حضور 

 

حضور ورشة االلكترونية  

لمركز التعليم المستمر 

بعنوان )استخدام قوالب ال  

Latex  بكتابة البحوث

العلمية في المجالت 

   العلمية والمؤتمرات ( 

نيسان   9في

وعلى   2020

FCC 

جامعة -وزارة التعليم العالي 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 حضور 

 

حضور ورشة االلكترونية  

  تدريب  التدريبية االول

 -Eورشة بعنوان )

Learning in Iraq 

between theory 

and practice) 

نيسان   9في

 وعلى 2020

FCC   

وزارة التعليم العالي جامعة الكوفة 

 قسم الزراعة والغداء النجف  

 حضور 

 

حضور ورشة االلكترونية  

لمركز التعليم المستمر 

استخدام   )بعنوان

Google classroom )  

نيسان   10في 

2020  

 

جامعة تكريت /مركز التعليم  

 شعبة التدريب-المستمر 

 حضور 

 

حضور الندوة العلمية  

االلكترونية )االحكام  

والقضايا المتعلقة باالؤبئة 

 بين الماضي والحاضر(  

نيسان   11في 

على   2020

برنامج ال 

zoom 

-كلية االمام االعظم الجامعة 

 سامراء 

 حضور 

 

حضور الدورة التدريبية  

االلكترونية الموسومة )  

استخدام النماذج الجراء 

 االختبارات االلكترونية (  

نيسان   12في 

2020  

كلية  -وزارة التعليم العالي 

 جامعة الموصل -الهندسة 

 حضور 

 

حضور ورشة االلكترونية  

 Howتدريبية بعنوان ) 

to formulate 

learning outcomes 

نيسان   13في 

على   2020

FCC 

كلية الطوسي -وزارة التعليم العالي

 الجامعة 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 

 2017//17/12في  حضور دورة التعليم المستمر

 

 

العداد البحوث  LATEXمشاركة في دورة نظام ال  14/3/2018حضور دورة التعليم المستمر

 5/2/2018بنظام المجالت العالمية في 

 
 Google scholarمشاركة في دورة استمارة التسجيل في  27/11/2018محاضر في دورة التعليم المستمر

 دورة صالحية اللغة 26/3/2019رممحاضر في دورة التعليم المست

 دورة صالحية اللغة 27/11/2019محاضر في دورة التعليم المستمر

  ساعة  200لمدة   osstemدورة زراعة اولية مع شركة  17/1/2021-13من محاضر في دورة التعليم المستمر

لمدة     power dentalة زراعة ادفانس مع شركةدور  2013

  2016ساعة  120

 

 2013دورة ليزر ادفانس لمدة يومان  

 

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

 .   التعليم

at program and 

course levels). 

 

حضور ورشة االلكترونية  

تدريبية شعبة التعليم  

المستمر بعنوان ) التدقيق  

 االلكتروني (  

نيسان   15في 

2020  

جامعة بغداد -وزارة التعليم العالي 

 االمانة العامة للمكتبة المركزية 

 حضور 

 

حضور ورشة التدريبية 

االفتراضية بعنوان ) 

العايير الفنية المطلوبة  

لتاهيل المجالت العلمية 

 ضمن سكوباس ( 

نيسان   15في 

2020  
 جامعة بغداد /مركزالتعليم المستمر

 حضور 

 

حضور ورشة االلكترونية  

 Usingتدريبية بعنوان ) 

google G-suite 

applications in the 

educational 

process& creating 

online quizzes)  

نيسان   27في 

على   2020

cisco 

webex 

جامعة النهرين المعهد العالي  

لتشخيص العقم وتكنولوجيا  

 االخصاب ( 

 حضور 

 

حضورمؤتمر 

TUMS االفتراضي

والتدريبي  بورش العمل 

(Emerging 

technologies in 

medical education ) 

اب   31من 

ايلول   21

2020  

 جامعة طهران للعلوم الطبية 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

 السنة  النشر  محل حث أسم الب ت 

1 Retrospective study of oral lichen planus 

among152 Iraqi patients 

 Biochemical مقبول النشر

and cellular archives 

   

2021 

2 Oral and genital lichen planus in a cohort of Iraqi 

females 

 

International journal 

of medical research 

and health sciences 

2018 

3    

4    

 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  : تاسعا 

 
العراق ناطباء االسناعضو نقابة    1993  

لبنان -ناطباء االسناعضو نقابة    2011  

  1999 عضو في الهيئة الصحية االسالمية  

و في جميعة االطباء المسلمين لبنان عض   1999  

  2011 عضو في تجمع اطباء صور والجنوب   

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة  الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير  كتاب الشكر أو ت 

  2015لثالث سنوات  نقابة اطباء االسنان لبنان  شهادة جدارة تقدرية  1

,2016,2017 

 16/8/2021 السيد وزير التعليم العالي   كتاب شكر من السيد الوزير  2

 2021/ 9/8 السيد وزير التعليم العالي  كتاب شكر من السيد الوزير 3

 23/9/2020 السيد وزير التعليم العالي  من السيد الوزير تثمين جهودكتاب  4

 27/3/2019 رئيس جامعة بغداد  من السيد رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  5

 28/7/2020 رئيس جامعة بغداد  من السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  6

 1/2018شهر  رئيس جامعة بغداد  من السيد رئيس جامعة بغدادتثمين جهود كتاب  7

 1/2019شهر  رئيس جامعة بغداد  من السيد رئيس جامعة بغدادتثمين جهود كتاب  8

كتاب منح قدم على شكر رئيس الوزراء في   9
3/10/2018 

 2020/ 1/3 رئيس جامعة بغداد 

الوزير لشؤون  وكيل وتقدير من السيد كتاب شكر 10
 البحث العلمي  

 27/9/2020 الوزير لشؤون البحث العلميوكيل سيد ال

 2/10/2019 السيد عميد كلية طب االسنان العميد وتقدير من السيدكتاب شكر 11



 

 

 

 

 

 

 

 13/10/2019 السيد عميد كلية طب االسنان العميد وتقدير من السيدكتاب شكر 12

 20/12/2020 السيد عميد كلية طب االسنان العميد وتقدير من السيدكتاب شكر 

 2018/ 4/3 السيد عميد كلية طب االسنان العميد وتقدير من السيدكتاب شكر 

 7/11/2019 السيد عميد كلية طب االسنان العميد وتقدير من السيدكتاب شكر 

 2019/ 3/1 السيد عميد كلية طب االسنان العميد وتقدير من السيدكتاب شكر 

 . أو المترجمة المؤلفةالكتب : ادى عشر

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت 

1   

 ات . ــثاني عشر :اللغ  

             عربي ✓

           انكليزي   ✓

 

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على   


