
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

          اريج احمد نجم مصطفى:   ـم ـــــــــاالســ

        اشعة الفم والوجه والفكين:     صــالتـخـص

 ريسيةطبيبة اسنان/ تد:       ه ــــــالوظيف

 مدرس      الدرجة العلمية :

          كلية طب االسنان/جامعة بغداد:       عنوان العمل

  ------العمل   :        هاتف

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 30/6/2005 طب االسنان بغداد

 4/9/2011 طب االسنان بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة لوظيفةا ت

- 24/12/2005 كلية طب االسنان / بغداد طبيبة اسنان / معيدة 1

2/11/2009 

 – 2/11/2009 كلية طب االسنان / بغداد طالبة دراسات عليا /ماجستير 2

4/9/2011 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

كلية طب االسنان ) طالب  1

 المعادلة(

التدريب الصيفي اب  بغداد

2015 

كلية طب االسنان) طالب  2

 المعادلة(

تموز التدريب الصيفي  بغداد

2016 
كلية طب االسنان )االشعة  3

 النظري للمرحلة الثالثة(

 ومستمره 2016 بغداد

كلية طب االسنان ) االشعة  4

 العملي(

 ومستمره 2011من  بغداد

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2015اىل    2011 مرحلة ثالثة فم والوجه والفكني / عملياشعة ال التشخيص الفمي / االشعة 1

 – 4/9/2011 كلية طب االسنان / بغداد مدرس مساعد 3

29/4/2015 

والى  29/4/2015 / بغدادكلية طب االسنان  مدرس 4

 االن



 

 

 

 

 

 

 

مرحلة  اشعة الفم والوجه والفكني / نظري + عملي التشخيص الفمي / االشعة 2

 ثالثة

2016-2017 

اشعة الفم والوجه والفكني / نظري + عملي لطالب  التشخيص الفمي / االشعة 3

 املعادلة

 و 2016متوز 

 2015اب 

 

)) مشاريع تخرج المرحلة  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،اريح االط )خامساً:  

 الخامسة ((

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 assessment of relationship between 

maxillary molars roots and floor of 

maxillary sinus using panoramic 

radiograph in Iraqi sample 

 2015 فمي / اشعة الفم والوجه والفكنيالتشخيص ال

2 prevalence of dental anomalies among 

dental students 
 2015 التشخيص الفمي / اشعة الفم والوجه والفكني

3 evaluation of location and prevalence of 

impacted canine ( radiographical study ) 
 2015 والفكنيالتشخيص الفمي / اشعة الفم والوجه 

4 dental panoramic imaging efficiency in 

measurements of gonial angle degree in 

relation to age and gender 

 2016 التشخيص الفمي / اشعة الفم والوجه والفكني

5 evaluation of third molar status in group of 

dental students 
 2016 والوجه والفكني التشخيص الفمي / اشعة الفم

6 correlation between missing molars and 

articular eminence inclination 
 2016 التشخيص الفمي / اشعة الفم والوجه والفكني

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 ضور() حبث / بوسرت ح



 

 

 

 

 

 

 

التعليم المستمر في فرع  دورة 1

 التشخيص الفمي  
 حماضر كلية طب االسنان / بغداد 2015

التعليم المستمر في فرع  دورة 2

 التشخيص الفمي  
 حماضر كلية طب االسنان / بغداد 2016

 باحث النجف 2015 الثاني مؤتمر النجف الدولي 3

 حثبا النجف 2016 مؤتمر النجف الدولي الثالث 4

 باحث كلية طب االسنان/بغداد 2016 ملتقى طب االطفال والوقائي 5

 googleدورة الباحث العلمي) 6

scholar) 
 مشارك جامعة بغداد/مركز التطوير والتعليم 2015

ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي )  7

 ( كوليراال
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2015

ندوة علمية وورشة عمل عن  8

 المخدرات وانتشارها في المجتمع
 حضور الطب العدلي 2015

 حضور مدينة الطب / قاعة درب املوسوي 2015 مؤمتر مدينة الطب 9

ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي )  10

 النكاف (
 حضور / بغدادكلية طب االسنان 2016

ندوة عن ادمان وسائل االتصال  11

االلكترونية واالنترنيت واثارها 

 لسلبيةا

 حضور كلية طب االسنان/ بغداد 2016

 حضور كلية طب االسنان/ بغداد 2016 ندوة عن الحوكمة االلكترونية 12

ندوة عن االمن الوطني واالرهاب  13

 الفكري
 حضور كلية طب االسنان/ بغداد 2016

 حضور كلية طب االسنان/ بغداد 2016 ندوة عن العمل التطوعي 14

لعراقي مؤتمر المجلس ا 15

 لالختصاصات الطبية
 حضور مدينة الطب/قاعة درب املوسوي 2015

 حضور اجلامعة التقنية 2016 مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى 16

 دورة التدقيق الداخلي وفق معيار ال  17

ISO  لضمان الجودة 
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

 تطبيقات الليزر في ورشة عمل في 18

 امراض وجراحة ماحول االسنان
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

التعليم المستمر في فرع  دورة 19

 التشخيص الفمي  
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2015

التعليم المستمر في فرع  دورة 20

 التشخيص الفمي  
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

ع التعليم المستمر في فر دورة 21

 التشخيص الفمي  
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

العلوم التعليم المستمر في فرع  دورة 22

   االساسية
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2015

العلوم التعليم المستمر في فرع  دورة 23

   االساسية
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2015



 

 

 

 

 

 

 

وم العلالتعليم المستمر في فرع  دورة 24

   االساسية
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

العلوم التعليم المستمر في فرع  دورة 25

   االساسية
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

التعليم المستمر في فرع  دورة 26

 تعويضات الوجه والفكين
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2015

التعليم المستمر في فرع  دورة 27

 ضات الوجه والفكينتعوي
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

التعليم المستمر في فرع  دورة 28

   امراض وجراحة ماحول االسنان
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2015

التعليم المستمر في فرع  دورة 29

 امراض وجراحة ماحول االسنان
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

 حضور نقابة اطباء االسنان / بغداد 2016 لجبوري االولمؤتمر رافع ا 30

 حضور مدينة الطب/قاعة درب املوسوي 2016 مؤتمر مدينة الطب 31

 حضور مدينة الطب/قاعة درب املوسوي 2016 مؤتمر المجلس العراقي / كلية الطب 32

مؤتمر الدراسات العليا كلية طب  33

 االسنان
 حضور سويمدينة الطب/قاعة درب املو 2016

ندوة وورشة عمل الميكرسكوب  34

 االلكتروني في مركز االورام

 واالبحاث السرطانية

 حضور مركز االورام واالحباث السرطانية 2016

في فرع طب اسنان  ندوة علمية 35

 االطفال والوقائي
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

في فرع طب اسنان  ندوة علمية 36

 االطفال والوقائي
 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 التشخيص الفميفي فرع  ندوة علمية 37

 حضور كلية طب االسنان / بغداد 2016 التشخيص الفميفي فرع  ندوة علمية 38

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 

 دورة الكوكل سكولر املستمر عضو جلنة التعليم 

 ورشة عمل يف الطب العدلي عضو جلنة االعالم يف الفرع

وجلنة طالب املعادلة والتدريب  ) املقاصة( عضو جلنة معادلة املنهج

 الصيفي

 ورشة عمل يف مركز احلياة لالشعة

  عضو جلنة ضمان اجلودة

 

 . أو تطوير التعليمة واجملتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئ 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 A Cephalometris study of sella turcica size and 

morphology among young Iraqi normal 

population in comparison to patients with 

maxillary malposed canine 

 

 2011 جملة كلية طب االسنان/بغداد

2 Prevalence of pulp stone (Ortho pantomo 

graphic-base) 
 2012 جملة كلية طب االسنان/بغداد

3 The prevalence of Sella Turcica Bridging in 

Different skeletal Classes 

 

 

 2013 جملة نقابة اطباء االسنان العراقيه

4 Sonographic Evaluation of Masseter Muscle 

Thickness in Bruxist and Non Bruxist Subjects 

 

 2014 جملة كلية طب االسنان/بغداد

5 Evaluation of Maxillary Sinus Septal Type and 

Height in Partially Edentulous Maxilla Using 

Spiral Computed Tomography 

 

 2014 جملة كلية طب االسنان/بغداد

6 Prevalence of Dental Anomalies Among Iraqi 

Dental Students 

 

 2016 جملة كلية طب االسنان/بغداد

7 Relation of mandibular canal to root apices of 

different types of impacted mandibular third 

molars using panoramic radiographs in Iraqi 

sample 

 مقبول للنشر وم طب االسنانلجملة تكريت لع

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية  عضوية :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

 عضو التعليم املستمر يف كلية طب االسنان     

    عضو مجعية اطباء االشعة العراقيني 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

اجلائزة  كتاب الشكر أو ت

 أو شهادة التقدير

 السنة اجلهة املاحنة

 2016 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر 1

 2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 2

 2012 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 3

 2016 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 4

5 

 

 2016 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر

 

 2015 منظمة املستقبل بالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية كتاب شكر 6

شهادات تقديرية عن  7

املشاركة بالبحوث يف 

 (6)والندوات املؤمترات

 2016-2015 او الندوة اجلهة املنظمة للمؤمتر

شهادات تقديرية عن  8

حضور املؤمترات 

والندوات وورش العمل 

 شهادة( 28)

 2016-2015 اجلهة املنظمة للمؤمتر او الندوة

 

 

 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 رسنة النش أسم الكتاب ت

1 Cephalometric Study of Sella turcica in Patients 

with Malposed Canine 

2016 

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

  االنكليزية            

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


