
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير 
 

 

 

 

       أحالم احمد فتاح عبدهللا:    ـم ـــــــــاالســ

      ماجستير اشعة الوجه والفكين:        صــالتـخـص

 تدريسية   :    ه ــــــالوظيف

 أستاذ مساعد      الدرجة العلمية :

           كلية طب األسنان / جامعة بغداد:      عنوان العمل

    ---العمل   :      هاتف

 :أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  ةاجلامع الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 30/6/1987 طب األسنان بغداد

 28/11/1995 طب األسنان بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 مستمرة بالخدمة 1/9/1987 كلية طب األسنان / جامعة بغداد تدريسية 1

2    

3    

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 :ياً : التدرج الوظيفي ثان 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمرة باخلدمة -1/9/1987 بغداد كلية طب األسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 مستمرة – 1995 حماضرات اشعة الوجه والفكني للمرحلة الثالثة. التشخيص الفمي 1

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

حماضرات عن االساليب املتقدمة للتشخيص باالشعة  التشخيص الفمي 2

 لطلبة املاجستري.

 مستمرة - 2005

3    

4    

5    

6    

7    

 

 :تي أشرف عليهااالطاريح ، الرسائل ( ال )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 An Analysis of Digital Panoramic Radiographs for the 

Shape Appearance and Position of Mental Foramen 

(A Comparative Study Betmeew Dentate and 

Edentulous Patients) 

 

 2007 التشخيص الفمي

2 Assessment of interproximal alveolar pone level in 

insulin dependent diabetes mellitus patients by using 

direct digital intra oral imaging system 

 2009 التشخيص الفمي

3 Ultrasonographic measurements of parotid gland 

among poorly controlled type 2 diabetes mellitus Iraqi 

females sample 

 2010 التشخيص الفمي

4 Correlation of gonial angle size, angular cortical 

thickness and mandibular bone height with age, gender 

and dental status in Iraqi sample. 

 2010 التشخيص الفمي

5 Diagnostic accuracy of the ultrasonographic changes in 

major salivary glands with Sjogren’s syndrome (Iraqi 

sample). 

 2010 التشخيص الفمي

6 The effect of tooth loss on mandibular morphology 

(Radiographic Study) 
 2011 التشخيص الفمي

7 Radiographic study of mandibular angular cortical 

thickness in relation to the presence and eruption status 

of mandibular third molar. 

 2012 التشخيص الفمي

8 Digital panoramic assessment of maxillary implant 

insertion areas among controlled type 2 diabetic 

patients. 

 2012 التشخيص الفمي

http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1239
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1239
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1239
http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1239


 

 

 

 

 

 

 

9 The value of ultrasound and color Doppler 

ultrasonography in the evaluation of periapical lesions 

in comparison to histopathological and/or surgical 

findings 

 2013 التشخيص الفمي

10 Computed tomographic localization of infraorbital 

foramen position and correlation with the age and 

gender of Iraqi subjects 

 2013 التشخيص الفمي

11 Digital panoramic estimation of chronological age 

among Iraqi adult population in relation to 

morphological variables of canine teeth 

 2013 الفمي التشخيص

12 Accuracy of spiral computed tomography in evaluation 

of maxillary sinus septa among dentate and edentulous 

Iraqi subjects (Comparative study). 

 2014 التشخيص الفمي

13 Validity of computed tomographic in assessment of 

genial tubercle and anterior mandible as a reference 

guide to locate osteotomy in genioglossus advancement 

 2014 التشخيص الفمي

14 Effect of gender, age and tooth loss on the dimensions 

of incisive canal, and buccal bone anterior to the canal 

(Computed Tomography study). 

 2015 لفميالتشخيص ا

15 Validity of 3D Reconstructed Computed Tomographic 

Image in Using Craniometrical Measurements of the 

Skull for Sex Differentiation (An Iraqi Study). 

 2015 التشخيص الفمي

16 Cephalometric Study of Iraqi Adult Subjects with Cl I 

and Cl III Skeletal Relationships and Their Effects on 

Masseter Muscle Thickness by Using Ultrasonography. 

 2016 التشخيص الفمي

17 The effect of hypertension and beta- blocker 

antihypertensive drug on bone mineral density value at 

the mandibular cortex in mental and gonial regions in 

Hounsfield unite using computed tomographic study. 

 2016 التشخيص الفمي

18 The Usefulness of Mandibular Ramus as an Indicator 

in Sex Differentiation Using 3D Reconstructed 

Computed Tomography 

 2016 التشخيص الفمي

19 Sex Variations by Linear Measurements of Palatal 

Bones and Skull Base Using 3D Reconstructed 

Computed Tomographic Scan among Iraqi Sample 

 2016 التشخيص الفمي

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 مشارك دائرة مدينة الطب 2011 ينة الطبمؤمتر مد 1

 مشارك كلية طب األسنان / اربيل 2012 مؤمتر مل الشمل ألطباء األسنان 2

 حماضر النجف األشرف 2012 مؤمتر النجف ألطباء األسنان  3

 مشارك كلية طب األسنان / جامعة بغداد 2012 املؤمتر العلمي األول لطب اسنان األطفال 4

 مشارك دائرة مدينة الطب 2012 ة الطبمؤمتر مدين 5

 حماضر كلية طب األسنان / جامعة بغداد 2012 املؤمتر الوطين األول لكليات طب األسنان 6

 
 مشارك بغداد 2012 املؤمتر اخلامس للمجلس العراقي لألختصاصات الطبية 7

 حماضر كلية طب األسنان / دهوك 2014 مؤمتر دهوك لطب األسنان 8

مع   CBCTدريبية على جهاز ورة تد 9

workshop 

مركز احلياة التخصصي بأشراف  2015

 نقابة اطباء األسنان / بغداد

 مشارك

 حماضر كلية طب األسنان / جامعة بغداد 2016 املؤمتر احلادي عشر للدراسات العليا 10

 مشارك بغداد 2016 املؤمتر السابع للمجلس العراقي لألختصاصات الطبيه 11

 مشارك بغداد 2016 ر الكلية التقنيةمؤمت 12

 كلية طب األسنان / جامعة الرافدين 2016 مؤمتر الرافدين الدولي 13

 فندق بابل

 حماضر

 مشارك رئاسة جامعة بغداد 2016 ةدورة ضمان اجلود 14

 
 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  اخلامسة ةاألشراف على مشاريع التخرج للمرحل

  األشراف على الدراسات العليا يف قسم التشخيص الفمي



 

 

 

 

 

 

 

  جلان املناقشة ألطاريح املاجستري

  تقييم حبوث الرتقيات العلمية

 

 

 . أو تطوير التعليمالبحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  اريعثامنا: املش 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Assessment of the subjective image quality in the 

digital panoramic radiography at a reduced tube 

current level 

 

جملة كلية طب األسنان 

 اجلامعة املستنصرية

2006 

2 The detection of experimental abnormality on the 

floor of maxillary sinus using two different 

radiographic techniques 

 

جملة كلية طب األسنان 

 اجلامعة املستنصرية

2006 

3 Utilization of Orthopantomograms in Dental 

Radiology  

  

 

 

جملة كلية طب األسنان 

 اجلامعة املستنصرية

2007 

4 An Analysis of Digital Panoramic Radiographs for 

the Shape Appearance and Position of Mental 

Foramen 

(A Comparative Study Betmeew Dentate and 

Edentulous Patients) 

جملة كلية طب األسنان 

 اجلامعة املستنصرية

2007 

5 Assessment of interproximal alveolar pone level in 

insulin dependent diabetes mellitus patients by using 

direct digital intra oral imaging system 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2009 

6 Ultrasonography measurements of parotid gland 

among poorly controlled type 2 diabetes mellitus 

Iraqi females sample 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2010 

7 Correlation of gonial angle size, angular cortical 

thickness and mandibular bone height with age, 

gender and dental status in Iraqi sample. 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2010 

8 Diagnostic accuracy of the ultrasonography changes 

in major salivary glands with Sjogren’s syndrome 

(Iraqi sample). 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2010 

9 Factors associated with parotid gland enlargement 

among poorly controlled Type II Diabetes Mellitus. 
 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2011 

10 The effect of tooth loss on mandibular morphology 

(Radiographic Study) 
 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2011 



 

 

 

 

 

 

 

11 Radiographic study of mandibular angular cortical 

thickness in relation to the presence and eruption 

status of mandibular third molar. 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2012 

12 Digital panoramic assessment of maxillary implant 

insertion areas among controlled type 2 diabetic 

patients. 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2012 

13 The value of ultrasound and color Doppler 

ultrasonography in the evaluation of per apical 

lesions in comparison to histopathological and/or 

surgical findings 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2013 

14 Computed tomographic localization of infraorbital 

foramen position and correlation with the age and 

gender of Iraqi subjects 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2013 

15 Digital panoramic estimation of chronological age 

among Iraqi adult population in relation to 

morphological variables of canine teeth 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2013 

16 Accuracy of spiral computed tomography in 

evaluation of maxillary sinus septa among dentate 

and edentulous Iraqi subjects (Comparative study). 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2014 

17 Validity of computed tomographic in assessment of 

genial tubercle and anterior mandible as a reference 

guide to locate osteotomy in genioglossus 

advancement 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2014 

18 Effect of gender, age and tooth loss on the 

dimensions of incisive canal, and buccal bone 

anterior to the canal (Computed Tomography 

study). 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2015 

19 Validity of 3D Reconstructed Computed 

Tomographic Image in Using Craniometrical 

Measurements of the Skull for Sex Differentiation 

(An Iraqi Study). 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2015 

20 Cephalometric Study of Iraqi Adult Subjects with Cl 

I and Cl III Skeletal Relationships and Their Effects 

on Masseter Muscle Thickness by Using 

Ultrasonography. 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2016 

21 The effect of hypertension and beta- blocker 

antihypertensive drug on bone mineral density value 

at the mandibular cortex in mental and gonial 

regions in Hounsfield unite using computed 

tomographic study. 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة الرافدين

2016 

22 The Usefulness of Mandibular Ramus as an 

Indicator in Sex Differentiation Using 3D 

Reconstructed Computed Tomography 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2016 

http://jcodental-uobaghdad-edu.org/index.php/jbcd/article/view/1239
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23 Sex Variations by Linear Measurements of Palatal 

Bones and Skull Base Using 3D Reconstructed 

Computed Tomographic Scan among Iraqi Sample 

 جملة كلية طب األسنان

 جامعة بغداد

2016 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

         رئاسة قسم األشعة للوجه والفكني / الدراسات األولية والعليا 

     عضوية اللجنة العلمية يف فرع التشخيص الفمي 

 و شهادات التقدير. عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  

 السنة هة املاحنةاجل كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 23/1/2000 مكتب مساعد رئيس جامعة بغداد 943برقم  )كتاب شكر(  1

 3/4/2006 عميد كلية طب األسنان /جامعة بغداد 928)كتاب شكر( برقم   2

 24/12/2010 عميد كلية طب األسنان /جامعة بغداد 27/4705)كتاب شكر( برقم د/  3

 24/2/2014 جامعة بغدادرئاسة  301/د/6/7)كتاب شكر(برقم   4

 27/12/2015 رئيس جامعة بغداد 5759)كتاب شكر( برقم  5

 30/6/2016 عميد كلية طب األسنان / جامعة بغداد 5376)كتاب شكر( برقم  6

 18/8/2016 مكتب رئيس الوزراء 10262)كتاب شكر( برقم  7

 29/9/2016 عميد كلية طب األسنان / جامعة بغداد 6763)كتاب شكر( برقم  8

 12/12/2016 عميد كلية طب األسنان / جامعة بغداد 8610)كتاب شكر( برقم  9

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

              عربي 

        انكليزي 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 


