
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

          تغريد فاضل زيدان:   ـم ـــــــــاالســ

  مسلمة :   الديـــــــــــانة

          طب الفمدكتوراه  :    صــالتـخـص

   معيأستاذ جا:     ه ــــــالوظيف

     أستاذ  الدرجة العلمية :

             جامعة بغداد / كلية طب االسنان:    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1991 طب االسنان بغداد

 1995 طب االسنان بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2003 طب االسنان بغداد

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  2/1992-10/1991 وزارة الصحة / الكاظمية طبيبة اسنان 1

 1995 – 1991 / بغداد كلية طب االسنان معيدة 2

 1998 – 1996 كلية طب االسنان / بغداد مدرس مساعد 3

 

 

 

 الصورة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة لكلية()المعهد / ا  الجهة ت

 حلد االن – 1992 بغداد كلية طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2017 – 1996 مادة طب الفم / املرحلة اخلامسة فرع التشخيص الفمي 1

 2001 – 1998 كلية طب االسنان / بغداد مدرس 4

 2009 - 2002 كلية طب االسنان / بغداد استاذ مساعد 5

 لحد االن – 2009 كلية طب االسنان / بغداد استاذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 2017 – 1996 طب الفم / طلبة الدبلوم فرع التشخيص الفمي 2

 2017 – 1996 طب الفم / طلبة املاجستري فرع التشخيص الفمي 3

 2017 – 1996 طب الفم / طلبة  الدكتوراه فرع التشخيص الفمي 4

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :يهاالتي أشرف عل( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

العالقة بني حدوث اصطرابات املفصل الفكي  1

 الصدغي و الصدمة و مواصفاتها 

 2008 ماجستري طب الفم

حساسية عتبة االدراك احلسي الذوقي و دور  2

اللعاب و مستوى الزنك يف بعض احلاالت الفسلجية 

 و املرضية

 2008 ماجستري طب الفم

التهاب انسجة ما حول االسنان املزمن كعامل خطر  3

ملرضى فقر الدم املوضعي االحتباسي القليب , 

استقصاء مؤشرات الشد التأكسدي و جمموعة 

 الدهون و االنزيم القليب يف مصلى الدم و اللعاب

 2009 دكتوراه طب الفم

دراسة الظواهر الفموية و عوامل الشد التأكسدي و  4

الكسدة يف دم و لعاب مرضى التهاب مضادات ا

 املفاصل الرثوي

 2011 ماجستري طب الفم

5 
دراسة الظواهر الفموية و فعالية االستماتة و عوامل 

الرثوية يف مصل و لعاب مرضى التهاب املفاصل 

 الرثوي

 2011 ماجستري طب الفم

6 
الظواهر الفمية و احلالة الصحية للفم و التغريات 

يف عينة من املرضى العراقيني الرتكيبية للعاب 

 املصابني بداء الذئب االمحراري اجلهازي

 2012 ماجستري طب الفم



 

 

 

 

 

 

 

7 
الظواهر الفموية و فحص االنوية الصغرية عند 

مرضى التهاب املفاصل الرثوي املعاجلني 

 بامليثوتركسيت و االيتانرسيبت

 2016 ماجستري طب الفم

8 
Trace Elements and Oxidative 

Stress Markers in Saliva of 

Subjects with Amalgam Fillings 2012 ماجستري طب الفم 

9 

Salivary, serum, osteocalcine 

and alkaline phosphatase 

biomarkers with periodontal 

status in postmenopause women 

with osteoporosis 

 2013 ماجستري طب الفم

10 

Assessment of serum and 

salivary oxidant/ antioxidants 

and total antioxidant aphthous 

stomatitis in a sample of Basrah 

city 

 2013 ماجستري طب الفم

11 

Clinical evaluation, oxidative 

status and apoptotic activities 

biomarkers in serum and saliva 

of patients with oral lichen 

planus 

 2013 دكتوراه طب الفم

12 

Oro-facial manifestations, 

oxidative stress and 

antioxidants markers in serum 

and saliva of patients with beta 

thalassemia major in Karbala 

city. 

 2014 ماجستري طب الفم

13 

Oral findings, hormonal assay 

and cytokines biomarkers in 

serum and saliva of 

postmenopausal woman with 

osteoporosis  

 2016 دكتوراه طب الفم

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 حماضرةمشارك  بغداد 1995 مؤمتر كلية طب األسنان للدراسات العليا 1

 مشارك بغداد 2005 مؤمتر كلية طب األسنان 2

 حماضر بغداد / كلية طب األسنان 2009 دورات التعليم املستمر 3



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك بغداد 2011 دورة يف تشوهات الوجه و الفكني 4

 مشارك بغداد 1996 دورة التأهيل الرتبوي 5

 حماضر بغداد 2013 العراق يف نلكليات طب االسنا الثانياملؤمتر  6

املؤمتر العلمي الدولي ملدينة الطب و كلية  7

 الطب 

2013- 2014 – 2015 

- 2016 
 حضور بغداد

 حضور بغداد 21/2/2013 مؤمتر اجلملة العصبية 8

ورشة عمل يف اجمللس الكردستاني  9

 لالختصاصات الطبية / اربيل
 مشارك اربيل 2014/ 24/2 – 23

ي عن ورشة عمل / دائرة الطب العدل 10

 املخدرات
 مشارك بغداد 12-14/10/2015

 حضور بغداد 17/3/2016-16 مؤمتر االختصاصات الطبية السابع 11

 حماضرتان النجف 19/12/2015-18 مؤمتر النجف الدولي 12

 حماضر النجف 17/12/2016-16 مؤمتر النجف الدولي  13

مؤمتر الدراسات العليا/كلية طب  14

 ملؤمتر احلادي عشراالسنان/جامعة بغداد/ا
 حماضرة و بوسرت بغداد 7-8/12/2016

حماضرة عن الكولريا / كلية طب االسنان /  15

 جامعة بغداد
 حضور بغداد 2015

حماضرة عن االدمان و تعاطي املخدرات كلية  16

 طب االسنان / جامعة بغداد
 حضور بغداد 2015

حماضرة عن اقرار االسرتاتيجية الوطنية  17

 العنف ضد املرأةملناهضة 
 حضور بغداد 2015

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

اعطاء احملاضرات النظرية ملادة طب الفم املرحلة اخلامسة و كذلك  -1

 حلقات دراسية لطلبة املرحلة اخلامسة  تدريس املادة العملية

 تقييم حبوث اجملالت من خارج الكلية -1

عطاء احملاضرات العملية و النظرية لطالب الدراسات الليا ) ا -2

 دكتوراه ( –ماجستري  –دبلوم 

 تقييم حبوث الرتقيات لعدد من الكليات االخرى -2

 12طالب( و املاجستري)  4األشراف على رسائل الدكتوراه )  -3

طالب ( يف التشخيص   13طالب ( يف طب الفم  و الدبلوم العالي ) 

 الفمي.

 استشارات طبية , حبثية , علمية -3



 

 

 

 

 

 

 

العالي و كـثري   ممقّوم علمي لرسائل الدكتوراه و املاجستري و الدبلو -4

 من حبوث اجملالت الطبية و العلمية و حبوث الرتقيات العلمية .

 

 حضور ندوات و ورش عمل خمتلفة -4

مناقشـة و   17املشاركة يف مناقشـة اطـاريا الـدكتوراه الكثـر مـن       -5

 مناقشة يف داخل الكلية. 36رسائل املاجستري الكثر من 

 

 مشاركة يف مناقشات رسائل املاجستري -5

 املشاركة يف االمتحانات الشاملة لطلبة الدكتوراه . -6

 

 

 اجراء االمتحانات التنافسية لطلبة الدراسات العليا . -7

 

 

  مناقشة الربوتوكوالت العلمية لطلبة الدراسات العليا . -8

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Oral mucosal lesions among elderly patients in 

Baghdad 

J. of college of dentistry  
1999 

2 Atrophic tongue lesions and candidiasis. Iraqi dental journal  
2002 

3 Prevalence of bruxism among TMJ patients (with 

clinical signs and symptoms ) 

Iraqi dental journal  
2002 

4 The incidence of Grinspan's syndrome in patients 

with oral lichen planaus  

Iraqi dental journal  
2002 

5 Angular cheilitis and iron deficiency anemia  Mustanseria dental 

journal  
2008 

6 Prevalence of trigeminal neuralgia among patients 

with orofacial pain 

J. Baghdad college of 

dentistry  
2008 

7 Serum , saliva and erythrocyte membrane sialic acid 

in patients with rheumatoid arthritis. 

Mustanseria dental 

journal  
2008 

8 The role of lipid peroxidation in the induction and 

progression of chronic periodontitis  

J. Baghdad college of 

dentistry  
2009 

9 Lipid peroxidation and caeruloplasmine levels in 

serum and saliva of acute myocardial infarction 

patients. 

Kufa medical journal  

2009 

10 Low and high density lipoproteins in serum and 

saliva of ischemic heart disease patients. 

J. Baghdad college of 

dentistry  2009 

11 Oxidative stress marker malondialdehyde and 

antioxidants superoxide dismutase and uric acid in 

ischemic heart disease patients 

J. Baghdad college of 

dentistry  2009 

12 Lactate dehydrogenase in serum and saliva of 

ischemic heart disease patients 

J. Baghdad college of 

dentistry  
2010 

13 Threshold sensitivity of taste perception and the role 

of saliva and zinc level in some physiological and 

pathological conditions 

 

J. Facul. Med. Baghdad 

2009 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14 The study of oral manifestations, oxidative stress 

marker and antioxidants in serum and saliva of 

rheumatoid arthritis patients 

J. Baghdad college of 

dentistry 2011 

15 Oral Manifestations, Rheumatoid Factors, and 

Apoptotic Activity in Serum and Saliva of Iraqi 

Rheumatoid Arthritis Patient 

International Journal of 

Modern Biology and 

Medicine 
2012 

16 Oral manifestations, oral health status and saliva 

composition changes in a sample of Iraqi systemic 

lupus erythematosus patients 

J Bagh College Dentistry 

2012 

17 Trace elements and oxidative stress markers in 

saliva of subjects with amalgam fillings 

J Bagh College Dentistry 
2012 

18 Assessment of serum and salivary oxidant and total 

antioxidant status of patients with recurrent 

aphthous stomatitis in a sample of Basrah city 

J Bagh College Dentistry 

2013 

19 Validity of Osteocalcin and Alkaline Phosphatase 

Biomarkers in Postmenopausal Women With Low 

Bone Mineral Density 

Chemistry and Materials 

Research 
2014 

20 Assessment of serum and salivary ceruloplasmin 

level in patients with oral lichen planus 

J Bagh College Dentistry 
2014 

21 Assessment of serum and salivary malondialdehyde 

in patients with oral lichen planus 

J Bagh College Dentistry 
2014 

22 Oro-facial manifestations, oxidative stress marker 

and antioxidant in serum and saliva of patients with 

Beta thalassemia major 

J Bagh College Dentistry 

2015 

23  Validity of Clinical Attachment Loss for Diagnosis 

of Osteoporosis in Postmenopausal Women 

IOSR Journal of Dental 

and Medical Sciences 2015 

24 Salivary Interleukin 6 is A Valid Biomarker for 

Diagnosis of Osteoporosis in Postmenopausal 

Women 

Chemistry and Materials 

Research 2015 

25 Evaluation of Anti-Scl-70, Anti-Ro (SSA) Levels in 

Serum and Saliva of Patients with Systemic 

Sclerosis 

Journal of Natural 

Sciences Research 2016 

26 Evaluation of IL-6 and TGF- β1level in serum and 

saliva of patients with systemic sclerosis 

IOSR Journal of Dental 

and Medical Sciences 
2016 

27 Application of Buccal Micronucleus Cytome Assay 

in Rheumatoid Arthritis patients on Etanercept: A 

Case–Control Study 

Journal of Natural 

Sciences Research 2016 

28 Correlation Between the Oral Manifestations of 

Rheumatoid Arthritis Patients on Different 

Treatments with The Clinical Disease Activity 

IOSR Journal of Dental 

and Medical Sciences 2016 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

      

     

 و شهادات التقدير. اجلوائز تب الشكر ، كعاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1995 السيد عميد كلية طب االسنان / جامعة بغداد كتاب شكر 1

 – 2000 – 1999 – 1996 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر و تقدير 2

2002 – 2014 – 2015 
 2015 – 2014 د مساعد رئيس جامعة بغدادالسي كتاب شكر 3

 2016 - 2015 السيد وزير التعليم العالي كتاب شكر 4

 2016 السيد عميد كلية طب االسنان / جامعة بغداد كتاب شكر 5

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

 العربية             



 

 

 

 

 

 

 

 االنكليزية             

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


