
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

         نسوسن حمدي يو أ.د.:   ـم ـــــــــاالســ

        /امراض الفم طب االسنان:     صــالتـخـص

   استاذة جامعية:     ه ــــــالوظيف

      استاذ الدرجة العلمية :

             كلية طب االسنان/جامعة بغداد:    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــليالك اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1987 طب االسنان بغداد

 1993 طب االسنان بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2006 طب االسنان بغداد

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1989-1987 بغدادكلية طب األسنان / جامعة  معيدةطبيبة اسنان / 1

 1993-1990 جامعة بغدادكلية طب األسنان /  دراسة ماجستير 2

 1999-1993 كلية طب األسنان / جامعة بغداد استاذ جامعي/ مدرس مساعد 3

 2002-1999 كلية طب األسنان / جامعة بغداد استاذ جامعي/ مدرس  4

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2017-1987 بغداد طب االسنان 1

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2016-2015 امراض الفم/املرحلة الرابعة التشخيص الفمي 1

 2016-2015 امراض الفم/ماجستريامراض الفم التشخيص الفمي 2

 2016-2015 امراض الفم/دكتوراه امراض الفم التشخيص الفمي 3

 2016-2015 االسنان/دراسات عليا امراض الفم/خمتلف اختصاصات طب التشخيص الفمي 4

 2008-2002 كلية طب األسنان / جامعة بغداد استاذ جامعي/ استاذ مساعد  5

 2008 نان / جامعة بغدادكلية طب األس استاذ جامعي/ استاذ   6



 

 

 

 

 

 

 

 2016-2015 علم االمراض اجلزيئي/ماجستريامراض الفم التشخيص الفمي 5

 2016-2015 امراض الفمودكتوراه /ماجستريعلم االورام التشخيص الفمي 6

7    

8    

9   

 

 

 

  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 هظاار الكيميايي النسييي املناعي للمعلمات الاايولوجيةاال 1

IMP3,Neuropilin(EPR3113),FOXP1,ICAM1,P38and 

 DNMt3 دراسة مقارنة-يف سرطان الفم احلرشفي يف الفم واحلنيرة واجللد 

 2014-2016 التشخيص الفمي-اطروحة دكتوراه

يف سرطان الفم احلرشفي يف  جيةاالهظاار الكيميايي النسييي املناعي للمعلمات الاايولو 2

 الفم

Keap1,nrf2,Cyclophilin,Peroxidoxin,VEGfcandIntegrin 

 يف سرطان الفم احلرشفي يف الفم

 

 

 2017-2016 التشخيص الفمي-اطروحة دكتوراه

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

  مؤمتر طب االسنان الدولي 1
2015 

 حبث و بوسرت االشرف النجف

 مؤمتر طب االسنان الدولي 2
 حضور بغداد 2016

 حبث بغداد 2016 مؤمتر مدينة الطب الدولي 3



 

 

 

 

 

 

 

 حبث كلية طب االسنان 2016 مؤمترالدراسات العليا  4

 حضور كلية طب االسنان 2016 لعلمي لفرع طب االطفال الوقائيامللتقى ا 5

 حضور كلية طب االسنان 2016 امللتقى العلمي لفرع التعويضات االصطناعية 6

 حضور دايرةمدينة الطب /للتشخيص املاكرللسرطان 2016 الندوة العلمية للتشخيص املبكر للسرطانات 7

8 
Molecular pathology workshop in  

 حضور اجلامعة االمريكية بريوت 2011

9 Pathology conference 2011 حضور اجلامعة االمريكية بريوت 

10 Dental Conference 2012 حبث اجلامعة الطاية دهوك 

11 AEDEC Conference 2006 حبث دبي/ مجعية اطااء االسنان العاملية 

12 AEDEC Conference 2007  حضور العامليةدبي/ مجعية اطااء االسنان 

13 Dental Conference 2013 حضور اربيل/مؤمتر مل مشل لنقاية اطااء االسنان 

14 Dental Conference 2012 حبثني اربيل/مؤمتر مل مشل لنقاية اطااء االسنان 

15 Dental Conference 2010 حضور القاهرة/نقابة اطااء االسنان املصرية 

 

 . خرى االسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2016و  2015 ندوات وحدة ضمان اجلودة

 2016 الورشة العلمية لفرع تقويم االسنان

  

  

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
A Clinicopathological evaluation of odontogenic tumors in Iraq. A 

ten years retrospective study.  

 

 2015 جملة نقابة طب االسنان العراقية

2 
Mesenchymal tumors of the tongue. 

 
 2016 مؤمتر مدينة الطب الدولي

3 
A Clinicopathological analysis of oral squamous cell carcinoma in 

Iraq During period (2001-2013)  
 

مجلد  جامعة بغداد -مجلة كلية طب االسنان

  2العدد  27
2015 

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 نقاية اطااء االسنان العراقية     

 نقابة اطااء االسنان االمريكية 

  فرع العراق–اجلمعية العاملية لاحوث طب الفم    

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد كتاب شكر من عميد كلية طب االسنان  1

 2016 وزارة التعليم العالي كتاب شكر من وزير التعليم العالي 2

 2016 جامعة بغداد بغداد كتاب شكر من رييس جامعة 3

 2015 جامعة بغداد كتاب شكر من رييس جامعة بغداد 4

 2013 جامعة بغداد كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بغداد 5

 كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان 6

 جامعة االنبار

 2012 جامعة االناار

 2013 جامعة بغداد كتاب شكر من السيد عميد كلية طب األسنان 7

 2013 جامعة السليمانية كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان 8

 2013 جامعة بغداد كتاب شكر من السيد عميد كلية طب االسنان  9

 .: حادى عشر 

 سنة النشر البحثأسم  ت

1 
A Comparative study of immunohistochemical expression of moesin, cytokeratin 14 and MMP7 in oral 

squamous cell carcinoma and oral verrucous carcinoma 
 

مجلة كلية طب 

2016االسنان/بغداد   

2 
Comparison of Immunohistochemical Expression of DNMT3B  Among 

Oral, Laryngeal and Skin SCC 
 

مجلة كلية طب 

2016االسنان/بغداد   

3 
Variation in Immunohistochemical Expression of Neuropilin 1  Among Oral, Laryngeal and Skin 

Squamous cell Carcinoma 
 

مجلة كلية طب 

2016االسنان/بغداد   

4 
Immunohistochemical Expression of Cyclophilin in oral squamous carcinoma in relation to 

Clinicopathological parameters 

لعليا /طلية طب مؤتمر الدراسات ا

2016االسنان/بغداد/  

5 
Clinicopathological Evaluation of Odontogenic Tumors 

In Iraq – A Ten Years Retrospective study 
 مجلة نقابة اطباء االسنان العراقية



 

 

 

 

 

 

 

6 Mesenchymal tumors of the tongue  مؤتمر مدينة الطب

2016العالمي   

7 Prevalence of oral squamous cell carcinoma in Iraq 2002-2013 
 

مجلة كلية طب 

2015االسنان/بغداد   

8 
A comparative Study of Immunohistochemical Expression of Tumor Necrosis Factor-Alpha, 

Interleukin-6and Vascular Endothelial Growth Factor in Giant 

 Cell Granuloma of the Jaws and Giant Cell Tumor of Long Bones 

 

مجلة كلية طب 

2015االسنان/بغداد   

9 Oral cancer trends in Iraq from 2000 to 2008 The Saudi Journal for 
Dental Research (2014) 5, 

41–47 

10 
Immunohistochemical expression of ICAM-1 and 

Cortactin as cell adhesive molecule and invasive markers 

in Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma of the head 

and neck region (A comparative study) 

مجلة كلية طب 

2014االسنان/بغداد   

11 
Immunohistochemical expression of MMP1 and TIMP1 as 

markers of migration in Hodgkin’s and non-Hodgkin’s 

lymphoma of the head and neck region 

(A comparative study) 

مجلة كلية طب 

2014االسنان/بغداد   

12 
Immunohistochemical expression of Syndecan (CD 138)  as a proliferative marker in 

Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma of the head and neck region 

 

مجلة كلية طب 

2014اد االسنان/بغد  

13 Molecular events on tooth socket healing in diabetic rabbits British J oral & 

maxillofacial 2013 

surgery 2013 

 
14 Evaluation of effect of autologus bone marrow-derived 

mesenchymal stem cells as a treatment in diabetic rabbits 

 

مجلة كلية طب 

2012سنان/بغداد اال  

15 
The effect of autologus bone marrow-derived stem cells with estimation of molecular events on 

tooth socket healing in diabetic rabbits(Histologic and histomorphometric study) 

 

مجلة كلية طب 

2012االسنان/بغداد   

16 
Immunohistochemical localization of intercellular adhesion molecule (ICAM-1)& vascular cell 

adhesion molecule(VCAM-1)in Radicular cyst. 

 

مجلة كلية طب 

2008االسنان/المستنصرية/  

17 
Detection of Tumor& Inflammatory cell angiogenesis via vascular endothelial growth factor& 

CD34 in Oral Squamous Cell Carcinoma(Immunohistochemical & Histopathological  study) 
مجلة دهوك الطبية 

2012 

18 Salivary Gland Tumors in Iraq  مجلة طب االسنان

2010المصرية   

19 
The prevalence of oral and dental developmental 

anomalies among 14-17 years Iraqi students in Missan 

governorate 

مجلة كلية طب 

2010االسنان/بغداد   

20 
A Cytopathological Study Of The Effect of Smoking On The Oral Epithelial cells In 

Relation To Oral Health Status By The Micronucleus Assay 

 

مجلة دهوك الطبية 

2012 

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

 العربية             

  االنكليزية            

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


