
 

 

 

 

 

 

 

 ح اىذارًحاىظٍز
 

 

 

 

          سٌْت ٍحَ٘د حظِ اىجحزاًّ:   ـٌ ـــــــــاالطــ

  1977: ربرٌخ اىٍَـالد 

 ٍزشٗجخ :اىحبىخ اىشٗجٍخ 

    اثْبُ :ػـــــذد األٗالد  

  ٍظيَخ :   اىذٌـــــــــــبّخ

دثيً٘ /ٍبجظزٍز اشؼخ اىفٌ ٗاى٘جٔ ٗاىفنٍِ/ثنبى٘رٌ٘ص طت ٗجزاحخ اىفٌ ٗاالطْبُ:      صــاىزـخـض

    ػبىً جزاحخ اىفٌ ٗاى٘جٔ ٗاىفنٍِ

  ػض٘ ٍٕئخ رذرٌظٍخ:      ٓ ــــــاى٘ظٍف

     ٍذرص  :اىذرجخ اىؼيٍَخ 

          ثغذاد/ثبة اىَؼظٌ/ جبٍؼخ ثغذاد / ميٍخ طت االطْبُ :  :      ػْ٘اُ اىؼَو

:          اىؼَو   ٕبرف

 07901704247:         اىٖبرف اىْقبه

 zainab_albahrany77@yahoo.com :اىجزٌذ إالىنززًّٗ 
 

 .اىَؤٕالد اىؼيٍَخ : أٗالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالوريوس 
 

 2000 طب االسنان بغداد

 2010 طب االسنان بغدادالماجستير 

 

 

 

 الظْرة 

mailto:Zainab_albahrany77@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

الدكتوراه 
 

   

  بغذاد /دبلْم عاليأخرى 
 

 2005 طب االسنان

 .اىزذرج اى٘ظٍفً : ثبٍّبً  

 

 .اىزذرٌض اىجبٍؼً : ثبىثبً  

 الى- هي الفتزة  الجاهعت  (الكليت/ الوعِذ )  الجِت ث

 لغاٌة االن  2002بغداد  كلٌة طب االسنان  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 الى- الفتزة هي  الجِت الْظيفت ث

 2000/2001 ّسارة الظحت طبيبت اطٌاى هقيوَ دّريَ   1

جاهعت /كليت طب االطٌاى/ ّسارة التعلين العالي (هعيذٍ)طبيبت اطٌاى  2

فزع العلْم االطاطيت ّفزع جزاحت الفن / بغذاد

 ّالْجَ ّالفكيي

 2004لغايت 

 2005/2008 فزع جزاحت الفن ّالْجَ ّالفكيي طبيبت اطٌاى اختظاص دبلْم عالي 3

 2010 فزع جزاحت الفن ّالْجَ ّالفكيي هذرص هظاعذ  4

 2014 فزع جزاحت الفن ّالْجَ ّالفكيي هذرص 5

 2016/ايلْل فزع التشخيض الفوي هذرص 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اىَقزراد اىذراطٍخ اىزى قَذ ثزذرٌظٖب: راثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

    التشرٌح العملً للصف الثانً فزع جزاحت الفن ّالْجَ ّالفكيي 1

  الصف الرابع/عٌادات/  جراحة الفم سمنارات فزع جزاحت الفن ّالْجَ ّالفكيي 2

  الصف الخامس/عٌادات/سمنارات/  جراحة الفم  فحص فزع جزاحت الفن ّالْجَ ّالفكيي 3

  الصف الثالث/اشعة التشخيض الفوي فزع  4

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: اىزً أشزف ػيٍٖب (االطبرٌح ، اىزطبئو  ):  بٍظبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

االشراف على مشارٌع تخرج طلبة  1
 ( طالب14)المرحلة الخامسة 

جراحة الفم والوجه والفكٌن 
 التشخٌص الفمً/

 ولغاٌة 2012منذ عام 
 االن 

2    

3    

4    

5    



 

 

 

 

 

 

 

6    

7    

 

 

 .اىزً شبرك فٍٖباىؼيٍَخ ٗاىْذٗاد اىَؤرَزاد : طبدطبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 ٍشبرمٔ جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2004 دّرة التعلين الوظتوز في حشْاث الجذّر  1

جبٍؼخ / اىَؤرَز اىؼيًَ اىزاثغ ػشز ىنيٍخ اىطت 2

 ثغذاد
 ثحث ٍشبرك جبٍؼخ ثغذاد/ ميٍخ اىطت  2010

/ اىَؤرَز اىؼيًَ االٗه ىنيٍخ طت االطْبُ 3

 اىجبٍؼٔ اىَظزْظزٌٔ
 (ٍحبضز)ٍشبرمٔ اىجبٍؼٔ اىَظزْظزٌٔ/ ميٍخ طت االطْبُ 2010

  حض٘ر ارثٍو  2011   ٍؤرَز ىٌ اىشَو االٗه الطجبء االطْبُ 4

 ٍؤرَز ٍذٌْخ اىطت  5
 

قبػخ اىشٍٖذ درة /ٍذٌْخ اىطت  2011

 اىَ٘ط٘ي ىيَؤرَزاد اىؼئٍَ
 حض٘ر

 ٍشبرمٔ جبٍؼخ ثغذاد/ ميٍخ اىؼيً٘ /قظٌ اىفٍشٌبء 2011 اىَؤرَز اىؼيًَ اىثبىث ىزقبّخ اىْبّ٘ ٗرطجٍقبرٖب 6

/ اىَؤرَز اىؼيًَ االٗه ىشؼجخ اىظحخ اىؼبٍخ 7

 دائزح ٍذٌْخ اىطت
قبػخ اىشٍٖذ درة /ٍذٌْخ اىطت 2012

 اىَ٘ط٘ي ىيَؤرَزاد اىؼئٍَ
 حض٘ر

 
 حض٘ر اىْجف 2012 ٍؤرَز اىْجف ىطت االطْبُ 8

 (ث٘طزز)ٍشبرمٔ ارثٍو 2012 ٍؤرَز ىٌ اىشَو اىثبًّ الطجبء االطْبُ 9

اىَيزقى اىؼيًَ االٗه ىطت  اطْبُ االطفبه  10

 ٗاى٘قبئً ٗاىَجزَغ
 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2012

اىَؤرَز اىؼيًَ اىخبٍض ىيَجيض اىؼزاقً  11

 ىال زظبطبد اىطجٍٔ
2012 

 

قبػخ اىشٍٖذ درة اىَ٘ط٘ي /ٍذٌْخ اىطت

 ىيَؤرَزاد اىؼئٍَ
 حض٘ر

قبػخ اىشٍٖذ درة اىَ٘ط٘ي /ٍذٌْخ اىطت 2012 ٍؤرَز ميٍبد اىظٍذىٔ 12

 ىيَؤرَزاد اىؼئٍَ
 حض٘ر

 حض٘ر اىَزمش اى٘طًْ ىينشف اىَجنز ػِ االٗراً 2012 اىْذٗٓ اىؼئٍَ ىينشف ػِ ٍخبطز االشؼبع 13

اىْذٗح اىؼئٍَ ىفزع طت  اطْبُ االطفبه  14

 ٗاى٘قبئً ٗاىَجزَغ
 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2012

اىَؤرَز اى٘طًْ اىَ٘حذ ىنٍبد طت االطْبُ  15

 اىؼزاقٍٔ
قبػخ اىشٍٖذ درة اىَ٘ط٘ي /ٍذٌْخ اىطت 2012

 ىيَؤرَزاد اىؼئٍَ
 ٍحبضز(ٍشبرمٔ)

 (ّظزٌٔ رطجٍقٍٔ الطزخذاً جٖبس)اىذٗرٓ اىؼئٍَ 16
waterlase iplus    

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2011

 حض٘ر اىَزمش اى٘طًْ ىينشف اىَجنز ػِ االٗراً 2011 دّرة الكشف الوبكز عي طزطاى الفن 17

ميٍخ طت / فزع جزاحخ اىفٌ ٗاى٘جٔ ٗاىفنٍِ 2012 الذّرٍ االّلى لشراعت االطٌاى 18

 جبٍؼخ ثغذاد/االطْبُ 
 ٍشبرمخ

 ٍشبرمٔ جبٍؼخ ثغذاد/ ميٍخ طت االطْبُ  2011 دّرة التعلين الوظتوز في طٌاعت االطٌاى 19

 ٍشبرمٔ جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2011 دّرة التعلين الوظتوز في التشخيض الفوي 20

 ٍشبرمٔ جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2012 الٌذّة العلويَ لتشخيض تظْص االطٌاى بالليشر 21

ٌبد طت االطْبُ هاىَؤرَز اى٘طًْ اىَ٘حذ ىل 22

 اىؼزاقٍٔ
 ٍشبرمٔاىَظزْظزٌخ جبٍؼخ /ميٍخ طت االطْبُ   2013 



 

 

 

 

 

 

 

 ٍشبرمٔاىَظزْظزٌخ جبٍؼخ /ميٍخاىطت     2013  هؤتوز طب الوظتٌظزيت  23

 ٍشبرمٔ جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2013 دّرة التعلين الوظتوز في العلْم االطاطيت  24

 ٍشبرمٔ ميٍخ طت اىْٖزٌِ   2013 هؤتوز طب الٌِزيي  25

 ٍشبرمٔ قاعة درب الموسوي 2013هؤتوز هذيٌت الطب  26

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2013ًذّة  علويت في العلْم االطاطيت  27

28 

29 

 حض٘ر مستشفى ابن الهٌثم 2012هؤتوز ابي الِيثون 

 ٍشبرمٔ قاعة درب الموسوي 2012هؤتوز هذيٌت الطب ّكليت طب بغذاد   29

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2013/6/3ًذّة ضواى الجْدة  30

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2013/20/2ًذّة ضواى الجْدة  31

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2014/11/3ًذّة ضواى الجْدة  32

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2013دّرة تعلين هظتوز في فزع الجزاحت  33

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2014دّرة تعلين هظتوز في اهزع اللثت  34

 حضور درب الموسوي 2014هؤتوز الوجلض العزاقي لالخٌظاطاث الطبيت  35

 حض٘ر قاعة درب الموسوي 2014هؤتوز هذيٌت الطب  36

 ٍحبضزح جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2014دّرة تعلين هظتوز في فزع الجزاحت  37

 حضوردبً  aeedc dubai  2015هؤتوز ايذك  38

 حض٘ر قاعة درب الموسوي 2015هؤتوز الكليت التقٌيت الْططى   39

 حض٘ر قاعة درب الموسوي 2015الولتقى العلوي لظٌاعت االطٌاى   40

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2015دّرة تعلين هظتوز في طاعت االطٌاى  41

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2015الٌذّة العلويت لطب اطٌاى االطفال   42

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2015ًذّة الوزاة ّالظالم  43

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2015دّرة سراعت االطٌاى  44

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2015 دّرة التعلين الوظتوز في فزع الجزاحت  45

ٍؤرَز اىَجيض اىؼزاقً ىال زظبطبد  46

 اىطجٍخ   

 حض٘ر قاعة درب الموسوي 2016

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2016 دٗرح سراػخ االطْبُ فً فزع اىجزاحخ 47

 حض٘ر قاعة درب الموسوي 2016ٍؤرَز اىنيٍخ اىزقٍْخ اى٘ططى  48

 4/2016ٍؤرَز ٍذٌْخ اىطت  49

 

 حض٘ر قاعة درب الموسوي 2016

حض٘ر قبػخ ٍؤرَزاد ميٍخ اىطت  2016ٍؤرَز سراػخ االطْبُ ىشزمخ دٌْزًٍ٘  50

حض٘ر قبػخ ٍؤرَزاد ميٍخ اىطت  2016اىؼيًَ اىثبىث ىطت اطْبُ االطفبه ٗاى٘قبئً  51

حض٘ر قبػخ ٍؤرَزاد ميٍخ اىطت  2016ٍؤرَز ميٍخ اىطت   52

 حض٘ر قاعة درب الموسوي 2016ٍؤرَز اىذراطبد اىؼيٍب   53



 

 

 

 

 

 

 

 حض٘ر جبٍؼخ ثغذاد/ميٍخ طت االطْبُ  2016دٗرح اىزؼيٌٍ اىَظزَز ىفزع اىزشخٍض اىفًَ   54

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

خارج الكلية داخل الكلية 

دورة تدرٌبٌة عن الماسترشٌت االلكترونً ندوة المخدرات واالثار السلبٌة 

 2008, 2004دّراث تأُيليَ في ًظن الحاطباث في ندوة العنف ضد المراة 

  

  

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
surgical approaches in dental implants Review of literature 2005 

2 
comparison between high-resolution ultrasonography and 
conventional radiography in the diagnosis of nasal bone fractures 

 
 

Tikrit Journal of Dental  
Science  

 
 

2010 

3 Reconstruction of mandibular defects The new Iraqi journal of 
medicine 

2012 

4 
Evaluation of OPG for assessment of impacted lower third molars 
in comparison to post operative clinical examination 

 

journal of Baghdad college of 
dentistry    

2012 

5 Computed Tomographic Volumetry of the Oropharynx in  20-60 

Years Old Subjects 

Journal of Iraqi dental 
association 

2012 

6 Radiographic Findings of Oral and Dental Aspects of Chronic 
Renal Failure of Iraqi Patients under Hemodialysis Therapy 

 

journal of Baghdad college of 
dentistry    

2012 

7 Validity of Hounsfield Units from computed tomographic 
images of mandibular bone in detection of osteoporosis 

journal of Baghdad college of 
dentistry    

2014 

8 Cone-beam ct (CBCT) as a tool to diagnose the causes   of 
impacted permanent maxillary central incisors 

 

 قٌد االنجاز
( 95)% 

2015 

9     Ultrasonographic assessment of the fetal mandible during different 

gestational age 
 قٌد االنجاز

  (%60)  
2016 

     

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية  عضوية :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

  عضو نقابة اطباء االسنان    

    عضو فً الهٌئة التدرٌسٌة لكلٌة طب االسنان جامعة بغداد 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدير 

السنة الجهة المانحة 

 2013/26/11السٌد عمٌد الكلٌة كتاب شكر  1

  2013/26/3السٌد عمٌد الكلٌة كتاب شكر  2

  2014/11/5السٌد عمٌد الكلٌة كتاب شكر  3

 2013فرع االطفال والوقائً /كلٌة طب االسنانشهادة تقدٌرٌة  4

 23/4/2012السٌد العمٌد كتاب شكر  5

6 

77 

 4/10/2012السٌد العمٌد كتاب شكر 

 29/2/2012السٌد العمٌد كتاب شكر  7

 السٌد العمٌد كتاب شكر 8
 27/1/2016 

 السٌد العمٌد كتاب شكر 9
30/6/2016   

   18/8/2016 ٍنزت رئٍض اى٘سراء   كتاب شكر 10

  السٌد رئٌس الجامعة كتاب شكر 11

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اللغــات:ثاني عشر  

             اللغت العزبيت 

             اللغت االًكليشيت 

   CD يتن تظلين ًظخت على  : هلحْظت 


