
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

         بان عبد الغني جميل سلطان السلطان:    ـم ـــــــــاالســ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

        دكتوراه انسجة الفم وعلم الحياة:      صــالتـخـص

 التشخيص الفمي -جامعة بغداد  -كلية طب األسنان  -تدريسية :       ه ــــــالوظيف

   استاذ مساعد    الدرجة العلمية :

             كلية طب االسنان/جامعة بغداد:    عنوان العمل

       اليوجدالعمل   :   هاتف

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1984 طب االسنان بغداد

 1993 طب االسنان بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2011 طب االسنان بغداد

   اليوجد أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1989-1984 كلية طب األسنان / جامعة بغداد معيدةطبيبة اسنان / 1

 1993-1989 كلية طب األسنان / جامعة بغداد دراسة ماجستير 2

 2000-1993 كلية طب األسنان / جامعة بغداد استاذ جامعي/ مدرس مساعد 3

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 والى االن 30/9/1993 بغداد كلية طب األسنان    1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 مقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : ال 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1993- ولحد االن أولية -علم  انسجة الفم   التشخيص ألفمي 1

 2006-2000 كلية طب األسنان / جامعة بغداد استاذ جامعي/ مدرس 4

 2006 كلية طب األسنان / جامعة بغداد عداستاذ جامعي/ استاذ مسا 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 وحلد االن– 2007 اولية-علم االجنة التشخيص ألفمي 2

 حلد االن 2013 عليا-انسجة الفم التشخيص ألفمي 3

 2014 مويعلم االحياء الف التشخيص ألفمي 4

 2015 املتقدم علم االحياء الفموي التشخيص ألفمي 5

 2016- 2015 التقنية املتقدمة يف انسجة الفم التشخيص ألفمي 6

 2016- 2015 الكيمياء النسيجية التشخيص ألفمي 7

 2016- 2015 والكيمياء النسيجية املناعية الكيمياء النسيجية التشخيص ألفمي 8

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،ح االطاري )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

رمون النمو على ه قاتیاملوضعي وتطب ریالتأث 1

العظمي باستخدام غرسة  االستتمام تفاعل

 ةیاویمیك نسيجية و ) دراسة ومیتانیالت

 يف االرانب( ةیمناع ةیجینس

امعة  لتعليم العالي /ج,ماجستري انسجة الفم 

 ااالنبار

2011-2013 

األسرتوجني على  تأثري التطبيق املوضعي هلرمون 2

 دراسه ) املبايض اجلروح يف األرانب مستأصله شفاء

 (كيمياويه نسيجيه مناعيهنسيجية و

 

 

 

ماجستري انسجة الفم ,لتعليم العالي /جامعة  

 لكوفةا

2012-2014 

يت اثر التطبيق املوضعي من الكركمني مسحوق وز 3

اساسيعلى التئام جروح اجللد)دراسة وكيميائية 

 نسيجسية مناعية يف االرانب(

 2014-2012 ماجستري انسجة الفم ,

ثالثي فوسفات الكالسيوم على التئام العظم -تأثري بيتا  4

يف  داء  السكري احملفز بواسطه اآللوكسان )دراسة 

جتريبية للشكل النسيجي وكيمياوية نسيجية مناعية 

 الرانب(يف ا

 2015-2013 ماجستري انسجة الفم

-التقييم النسيجي لتاثري التطبيق املوضعي للرمان 5

الغشاء املخاطي  الصبار او كالهما على شفاء اجلروح يف

 املبطن للفم )دراسة نسيجية وكيميائية نسيجية

 ( على اجلرذان FGF-bمناعية بأستخدام 

ة /اجلامعلتعليم العالي ,ماجستري انسجة الفم

 املستنصرية

2014-2016 



 

 

 

 

 

 

 

الفالفينويدز يف  تقييم تاثري التطبيقاملوضعي ملادة 6

 حتفيز بناء العظم )دراسة جتريبلية على االرانب(
 لالن- 2015 ماجستري انسجة الفم

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

/ بوسرت  ) حبث

 حضور(

املؤمتر العلمي السنوي للدراسات  1

 العليا

جامعة -كلية طب االسنان 1995

 بغداد

 حماضرة

دورة التشخيص ألفمي للتعليم  2

 املستمر

2011 

 4/عدد2012

 2/عدد2013

2014 

 2/عدد 2015

2016/2 

جامعة -كلية طب االسنان

 بغداد

 حماضر احيانا

 حضور احيانا

 –كلية طب أألسنان  2013 نويالمؤتمر العلمي الس 3

 المستنصرية جامعةال

 حضور

 مشاركة النجف 2012 مؤمترطب االسنان  4

 2013 مؤتمر مدينة الطب 5

2014 

2015 

2016 

 حضور قعة درب الموسوي

 2014 تاسعالمؤتمر العلمي ال 6

 

 حضور المستنصريةكلية طب 

 2012 ندوات علمية 7

2013 

2014 

2015 

2016 

 سنانكلية طب أأل

 جامعة بغداد

 حضور

 2013 مؤتمرات نقابة اطباء االسنان 8

2016 

 اربيل

 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 حضور دهوك 2012 مؤتمر االختصاصات الطبية 9

 2012 مؤتمرات كلية طب االسنان 10

2013 

 

 بغداد

 بغداد

 اشتراك بحث

 حضور

 مشاركة بغداد 2013 /جامعة النهرينطب الكلية مؤمتر 11

المؤتمر العلمي االول كلية طب  12

  نينوى

 حضور الموصل 2012

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  العلياالدراسات  حجلنة استالل لرسائل واطاري

  اللجنة العلمية 

  مقررالدراسات العليا

  

جلان االمتحانات يف جامعة اوروك االهلية واجلامعة 

 ة للعلوم والتكنلوجياالوطني

 

 

 

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

1 Dental caries experience in a group of 

Thalassemia Major patients in 

Baghdad .   

Iraqi Dental 

Journal. ;.28:153-

163. 

2001 

2 Asurvey of tooth loss among people 

of Aubaid Al-Sahar village. 

Iraqi Dental 

Journal.; 28:187-

195. 

2001 

3 Histological changes in tongue of 

rabbits with iron deficiency state . 

. 

J Baghd Coll 

Dentistry  ; 

17(2):53-55 

2005 

4 Enamel hypoplasiain patients with 

acute lymphoblasticleukemia 

J Baghd Coll 

Dentistry17(3),53-

55  ; 

2005 

5 Regular tertiary dentin formation in 

response to low stimulus 

Bagh Coll 

Dentistry; 19(1): 

47-49 

2007 

6 In vivo immunohistochemical 

investegation of bone deposition at 

collagen coated Ti implant surface. 

J Bagh College 

Dentistry   ; 23 

(special issue): 47-

52. 

2011 

7 In vivo study of the effect of collagen 

protein coated implant as compared 

with implants coated with a mixture 

of partially stabilized zirconia and 

collagen on osseointegration. 

J Bagh Coll Dent  

; 23: 108-16. 

2011 

8 Evaluation of osseointegration using 

partially stabilized zirconia coated 

implants by lectrophoretic deposition 

&dipping methods. 

Journal of baghdad 

college of 

dentistry:  23 

(special issue), 42-

46. 

2011 

9 Localization of transforming growth 

factor-beta expression in the peri-

implant tissues of dental implants 

coated with placental collagen. 

Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry   ;25 

(2), 66-69 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

10 In vivo immunohistochemical 

investigation of the effect of the 

topical application of growth hormone 

on the osseointegration of cpTi 

implant. 

Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry; 26 

(2), 58-63  

2014 

11 In vivo histological evaluation of the 

effect of the topical application of 

estrogen hormone on wounds healing 

in ovariectomized rabbit 

Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry  27 

(1), 100-104 

2015 

12 Histological evaluation of the effect of 

topical application of Curcumin 

powder and essential oil on skin 

wound healing. 

Journal of 

Baghdad College 

of Dentistry  ;27 

(3): 58-63  

2015 

13 Histological Evaluation of Effect of 

beta-Tricalcium Phosphate on Bone 

healing in Alloxan-Induced diabetes. 

J Bagh Coll 

Dentistry; 

28(3):75-81 

2016 

14 In Vivo Histological Evaluation of the 

Effect of Pomegranate and Aloe Vera 

and a Combination of Both on Wound 

Healing of Buccal Mucosa. 

Journal of Natural 

Sciences Research 

;l6(14) :41-55. 

2016 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

     عضونقابة اطباء االسنان العراقية 

  

    

 دات التقدير.و شها اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  



 

 

 

 

 

 

 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2014 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 1

 2015 داسة جامعة بغدارئ شكر وتقدير 2

عمادة كلية طب االسنان/جامعة  شكر وتقدير 3

 بغداد

2016 

 2016 النهرينطب /جامعة ال عمادة كلية شكر وتقدير 4

 2016 2جامعة اوروك االهلية/عدد ر وتقديرشك 5

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  يوجدال 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

          االنكليزية 

 العربية    

              

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


