
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير

 

 

 

 امينه ريحان دعيجل حمزه   :  ـم ـــــــــاالســ

  مسلمه:   الديـــــــــــانة

        جامعه نيوكاسل -بريطانيا -كتوراه في طب الفم-طب اسنان :     صــالتـخـص

 جامعه بغداد -كليه طب االسنان-تدريسيه :       ه ــــــالوظيف

   استاذ مساعد     الدرجة العلمية :

            جامعه بغداد -كليه طب االسنان:     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 الً : المؤهالت العلمية .أو 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1990 كليه طب االسنان   جامعه بغداد 

 1996 كليه طب االسنان    جامعه بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2012  بريطانيا-جامعه نيوكاسل
 أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 وظيفي .ثانياً : التدرج ال 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 1999-1991 جامعه بغداد كليه طب االسنان    1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

المركز الخصصي في المامون ومركز الداودي   طبيبه اسنان  1

 لصناعه وتقويم االسنان   ومركز حي العامل

 

 1991\9\30الى  1990\9\2

 العشره االوائل  معيده 2

   197السابعه من \

 1992 \10الى  1991\10 كليه طب االسنان   \جامعه بغداد

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

  2008\3الى  2005\8\6من  جامعه بغداد كليه طب االسنان 2

 الى االن 2012\12\18 جامعه بغداد كليه طب االسنان 3 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1999-1996 طب الفم  طب الفم   –فرع التشخيص الفمي    1

2005-2008 

 الى االن -2012

 

2005-200 

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 

8    

9   

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،ريح االطا )خامساً:  

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

فعاليه حقن البالزما الغنيه بالصفيحات الدمويه  داخل المفصل  1

القكي الصدغي  في المرضى الذين يعانون من نزوح القرص 

 الى االمام مع الرجوع

Effectiveness of Intra-Articular Injection of 

Platelet-Rich Plasma in Patients with Anterior 

Disc Displacement with Reduction 

 2016-2015 طب الفم -فرع التشخيص الفمي

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 بوستر كريس–اليونان  2010اذار  المؤتمر االوربي الرابع   لسرطان  الفم  والرقبه  1

في االمارات  2011شباط     AEEDCمؤتمر  2

 هالعربيه المتحد

 بوستر 

كليفورنيا في  2011اذار  IADRمؤتمر  3

الواليات المتحده 

 االمريكيه

 بوستر

 حضور بغداد 2013في اذار  وك كليه طب االسنان المؤتمر الثاني لجامعه اليرم 4

 ؤتمر االول لخريجي برامج االبتعاث لوزاره التعليم العالي  الم 5

 

 يمرتك بغداد 2013



 

 

 

 

 

 

 

 حضور بغداد 2013نيسان  المؤتمر العلمي لكليات طب االسنان في العراق   6

 حضور بغداد 2013 ؤتمر العلمي الدولي االول للتقنيات االحيائيه التطبيقه ملا 7

 حضور بغداد 2013 المؤتمر العلمي  الثامن لطب النهرين  8

تشرين الثاني   الملتقى العلمي الثاني لفرع طب اسنان االطفال والوقائي  9

2013 

 بوستر  بغداد

 مؤتمر مدينه الطب  10

 

كانون االول 

2013 

 حضور  بغداد

امتحان طالب  اربيل   2014 باطش  المشاركه في ورشه عمل طب الفم في اربيل  11

البورد 

المؤتمر العلمي السادس للمجلس العلمي العراقي    12 الكردستاني 

 لالختصاصات الطبيه 

 حضور بغداد 2014اذار  

كليه الطب جامعه  2014نيسان   ورشه عمل PCRالمشاركه في  13

 بغداد

 حضور

 حضور بغداد 2015نيسان  دم ؤتمر وزاره الصحه  العلمي لتطور تقنيات فصل الم 14

 بوستر  السعوديه 2015نيسان  مؤتمر مكه الدولي الثاني عشر  لطب االسنان 15

  FDIالعالمي السنوي   المؤتمر  16

 

 بوستر بانكووك   2015 

 مؤتمر النجف الدولي   17

 

 بوستر النجف  2015

الول كانون ا الملتقى الثالث لطب االسنان االطفال والوقائي   18

2015 

 بوستر بغداد

 حضور بغداد 2015شباط     المؤتمر العالمي للسرطان   19

20  

 مؤتمر بغداد لحشوات الجذور 

 حضور بغداد 2016 شباط 

 مؤتمر العالمي الثالث لالختصاصات الطبيه و الصحيه  21

 

 حضور بغداد  2016اذار 

 حضور بغداد 2016اذار  مؤتمر الجامعه التقنيه الوسطى  22

 تشرين الثاني  المؤتمر العلمي لكليه الطب   23

2016 

 حضور بغداد

المؤتمر الحادي عشر للدراسات العليا لجامعه بغداد كليه طب  24

 االسنان 

 

كانون االول 

2016 

 بوستر بغداد

 حضور  بغداد  2016 دوه الكشف المبكر لسرطان الثدي في العراق ن 25

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 داخل الكلية
 خارج الكلية

حضور ومناقشه الحاالت المرضيه وسمنارات طالب 

 االوليه والعليا  

Observer Status    الى  2008من تشرين الثاني

شاهده م افي مستشفيات نيوكاسل في بريطاني 2012

ومتابعه تشخيص ومعالجه حاالت سر طان وحاالت 

 ماقبل  سرطان الفم 



 

 

 

 

 

 

 

وره طرائق التدريس والتدريب الجامعي حاصله على د

1996 

 

 Raman spectroscopy applicationعلى  

في  (HORIBA Jobin Yvon  Ltd)  تدريب 

 2010لندن 

حاصله على دوره تاهليه الستخدام الحاسبات في مركز  

 2006 الحاسبه االلكترونيه في جامعه بغداد

 

  

 

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Salivary changes during pregnancy Journal of pharmacy 

Baghdad University 

2000 

2 Prevalence of bruxism among 

termporomanidibular disorders patients (with 

clinical sign and symptoms)  

–Iraqi dental journal   2002 

3 Prevalance of oral lesions in 919 patients - Iraqi dental journal - 2002 

4 Salivary Flow Rate and PH in Relation to Tongue 

Surface Variations-  

Journal of Baghdad 

Collage of Dentistry-  

2007 

5 An Investigation into the Diagnosis, Prediction and 

Management of Oral Potentially Malignant 

Disorders.  

PhD Thesis- 

Newcastle University- 

UK – 

September 

2012 

6 Awareness and knowledge of oral cancer among 

final year undergraduate dental students in 

Baghdad 

 

Iraq - Journal of 

Baghdad Collage of 

Dentistry  

 

2013 

7 Correlation between Streptococci Mutans and 

salivary IgA in relation to some oral parameters in 

saliva of children-  

 

Journal of Baghdad 

Collage of Dentistry - 

2014 

8 Clinical Study: Clinical Outcome Following Oral 

Potentially Malignant Disorder Treatment : A 100 

Patient Cohort Study 

 

International Journal 

of Dentistry 

2013 

9 Time to treat: Treatment time does not adversely 

affect clinical outcome following laser excision of 

oral potentially malignant disorders.  

Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery.  

2014 

10 Changes in Epidermal Growth Factor Receptor 

Gene Copy Number during Oral Carcinogenesis 

 

Cancer epidemiology, 

biomarkers & 

prevention,  

2016 



 

 

 

 

 

 

 

11 Risk Factors of Oral Cancer and Potentially 

malignant disorders (PMDs) – Developing a High / 

Low Risk Profiling System.   

Journal of Baghdad 

Collage of Dentistry- 

 

2016 

12 Salivary α-Amylase Level in Relation to the Oral 

Health Parameters among Children in Baghdad 

City -  

 

Journal of Baghdad 

Collage of Dentistry- 

2016 

13 Effectiveness of intra articular injection of platelet 

–rich plasma in patients with anterior disc 

displacement with reduction.  

    

 

Acceptance in Journal 

of Baghdad Collage of 

Dentistry- 

2016 

    

    

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

  2013و 2007-2006عضو في اللجنه االمتحانيه لسنه      

    عضو الجنه العلميه المركزيه لكليه طب االسنان جامعه بغداد 

 Member of Iraqi Dental Association- Registration number: 3175 in /09/1990 

 Member of International Association of Dental Research (IADR) 2010 

 Member of IAOR (Iraqi Division of the IADR) 2010 

  

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2007 عميد كليه طب االسنان كتاب الشكر  1

 2013\10\27 من وزير التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب الشكر  2

 1013\11\26 عميد كليه طب االسنان  كتاب الشكر  3

 2013\12\29 رئيس جامعه بغداد  كتاب الشكر  4

 2014\2\24 مساعد رئيس الجامعه   كتاب الشكر  5

 2014\5\11 رئيس جامعه بغداد  كتاب الشكر  6

 2016\1\27 عميد كليه طب االسنان جامعه بغداد كتاب الشكر  7 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

  العربيه             

 االنكليزيه             

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 


