
 

 

 

 

 

 

 

 ٔانعهًٛح حانزاذٛ جانضٛش
 

                                                                                                           

        شزٖ قاصى جٕاد :  ـى ـــــــــاالصــ

   6/1161 1: ذاسٚخ انًٛـالد 

 اعزب انحانح انزٔجٛح :

 يضهًح  :   انذٚـــــــــــاَح

      دكرٕساِ فٙ انُٓذصح انٕساثٛح ٔانرقُٛاخ االحٛائٛح:      صــنرـخـصا

  فٙ كهٛح طة االصُاٌ / جايعح تغذاد ذذسٚضٙ:      ّ ــــــانٕظٛف

    اصرار يضاعذ انذسجح انعهًٛح :

  االصُاٌ كهٛح طة:      عُٕاٌ انعًم

   70079010770 /:      انٓاذف انُقال

     kasemshatha697@yahoo.comكرشَٔٙ :انثشٚذ إالن

 kasemshatha697@codental.uobaghdad.edu.iq 

 

 أٔالً : انًؤْالخ انعهًٛح  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 3995 كلية الطب البيطري  جامعة بغداد

 4224 كلية الطب البيطري بغداد جامعة الماجستير

    4235⁄  5⁄ 43 عهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائيةم جامعة بغداد الدكتوراه



 

 

 

 

 

 

 

 ثاَٛاً : انرذسج انٕظٛفٙ .

 

 ثانثاً : انرذسٚش انجايعٙ  

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

 ٔنحذ االٌ  1994 تغذاد طة االصُاٌكهٛح  1

  9777 طة االصُاٌ–كهٛح انشافذٍٚ  طة االصُاٌ كهٛح  9

 

 ساتعاً : انًقشساخ انذساصٛح انرٗ قًد ترذسٚضٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 9771ٔنحذ  1111يٍ  انثإٚنٕجٙ عهٕو االصاصٛحان 1

 ٔنحذ االٌ 9771 انًشحهح انثاَٛح–انفضهجح  انعهٕو االصاصٛح 9

 ٔنحذ االٌ  9710يٍ  دساصاخ عهٛا–فضهجح انفى  كهٛح طة االصُاٌ 3

 ٔنحذ االٌ 9710يٍ  دساصاخ عهٛا–فضهجح عايح  كهٛح طة االصُاٌ 1

 2017-2016 دساصاخ عهٛا—ذقُٛاخ احٛائٛح انعهٕو االصاصٛح 0

االششاف عهٗ طهثح   6

 االنذساصاخ انعهٛا

 ٔنحذ االٌ 9710يٍ  

 الى -الفترة مه  الجهة الىظيفة ت

 9779انٗ  1111يٍ  ادجايعح تغذ/كهٛح طة االصُاٌ طثٛثح تٛطشٚح 1

   9776انٗ  9779يٍ  ادجايعح تغذ/كهٛح طة االصُاٌ يضاعذ يذسس 9

 9711انٗ  9776يٍ  ادجايعح تغذ/كهٛح طة االصُاٌ يذسس  3

  9711يٍ  كهٛح طة االصُاٌ/جايعح تغذاد اصرار يضاعذ 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرٙ شاسك فٛٓا.انعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : خايضا 

نوع  هاادمكان أنعق ةــالسن عنوانال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضٕس قاعح انشٓٛذ د.دسب انًٕصٕ٘ 9713 َذٔج ٕٚو طة االصُاٌ انعشتٙ 1

 حضٕس قاعح انًؤذًشاخ 9719 يؤذًش يذُٚح انطة 2

 يشاسك قاعح انًؤذًشاخ 9719 يؤذًش طة االصُاٌ االٔل 3

 يشاسك جايعح تغذاد 9719 َذٔج اصثٕع االعالو انجايعٙ 4

 حضٕس فشع طة اصُاٌ االطفال ٔانٕقائٙ 9719 انًؤذًش انعهًٙ االٔل  5

 يشاسك طة االصُاٌ 9713 َذٔج شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔاالداء انجايعٙ 6

  يشاسك طة االصُاٌ 9713 َذٔج شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔاالداء انجايعٙ 7

 يشاسك طة االصُاٌ 9713 َذٔج شعثح ضًاٌ انجٕدج ٔاالداء انجايعٙ  8

َذٔج االخالقٛاخ انًرعهقح تاتحاز انجُٕٛو  9

 ٔانُٓذصح انٕساثّٛ انثششٚح

 حضٕس طة االصُاٌ 9713

 حضٕس قاعح دسب انًٕصٕ٘ 9713 يؤذًش يذُٚح انطة 10

 حضٕس قاعح دسب انًٕصٕ٘ 9713 يؤذًش يذُٚح انطة 11

 حضٕس قاعح دسب انًٕصٕ٘ 9711 يؤذًش يذُٚح انطة 12

 حضٕس فشع يعانجح االصُاٌ/ طة االصُاٌ 9711 ُاٌَذٔج عهٗ حشٕاخ االص 13



 

 

 

 

 

 

 

 يشاسك جايعح تغذاد 9711 ندوة يوم الجامعة 14

 حضٕس طة االصُاٌ 9710 ندوة )التوعية والتثقيف( 15

  حضٕس طة االصُاٌ 9710 ندوة عمى حشوات االسنان 16

 حضٕس فشع انصُاعح/ طة االصُاٌ 9710 ورشة عمل 17

 حضٕس قاعح انًُاقشاخ/فشع طة االطفال 9710 ديميندوة االرشاد االكا 18

 حضٕس كهٛح انرشتٛح انشٚاضٛح/  تغذاد 9710 (52071ورشة عمل بنود المواصفة ) 19

 حضٕس طة االصُاٌ/تغذاد 9710 ندوة االرهاب الفكري 20

ندوة التحسين المستمر باستراجية الكايزن  21
 ايكاكو اليابينيةوالك

 حضٕس /تغذادذشتٛح اتٍ انششذ  9710

ندوة الجودة واالعتماد االكاديمي طريقنا  22
 لتحقيق متطمبات سوق العمل 

 حضٕس  طة االصُاٌ/تغذاد 9710

 حضٕس كهٛح انعهٕو انضٛاصٛح/تغذاد 9710 ندوة مؤشرات تقييم اداء التدريسيين 23

 حضٕس طة االصُاٌ / تغذاد 9716 ندوة عن صناعة االسنان 24

مي الثالث لمطب والصحة المؤتمر العال 25
 لمجامعة التقنية الوسطى

 حضٕس قاعح انشٓٛذ د.دسب انًٕصٕ٘ 9716

 حضٕس قاعح انشٓٛذ د.دسب انًٕصٕ٘ 9716 مؤتمر الدراسات العميا لطب االسنان 26

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  دساسا 
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 خارج الكلية داخل الكلية

 انعزدٔسج عٍ االسشفح االنكرشَٔٛح /ششكح  

 نهرذسٚضٍٛ 67دٔسج انهغح انعشتٛح  

 نهرشٚضٍٛ 11دٔسج انرأْٛم انرشتٕ٘  

انًشاسكح فٙ دٔسج انرعهٛى انًضرًش فٙ فشع 

 9711انعهٕو االصاصٛح 

 

انًشاسكح فٙ دٔسج انرعهٛى انًضرًش فٙ فشع 

 9711انًعانجح 

 

 انًشاسكح فٙ دٔسج يذقق جٕدج داخهٙ  

انقاء يحاضشج فٙ دٔسج انرعهٛى انًضرًش 

9710 

 

انًشاسكح فٙ دٔسج انرعهٛى انًضرًش فٙ فشع 

 (9عذد ) 9710انًعانجح 

 

انقاء يحاضشج فٙ حهقح دساصٛح فٙ فشع انعهٕو 

 9710االصاصٛح 

 

 انًشاسكح فٙ دٔسج يذقق جٕدج داخهٙ فٙ كهٛح

  9716طة االصُاٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9716يضرًش  ىسج ذعهٛانقاء يحاضشج فٙ دٔ

انقاء يحاضشج فٙ حهقح دساصٛح فٙ فشع انعهٕو 

 9716االصاصٛح 

 

  عضٕ فٙ عذد يٍ انهجاٌ داخم انكهٛح

  سئاصح عذد يٍ انهجاٌ داخم انكهٛح



 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

1 

3 

 9776 كلية طب االسنان/جامعة بغداد شكروتقدير من عميد كلية طب االسنان

 9770 كلية طب االسنان/جامعة بغداد شكروتقدير من عميد كلية طب االسنان 2

 9770 جامعة بغداد شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد 3

 9777 جامعة بغداد ميد كلية طب االسنانمن عشكر وتقدير  4

 9777 كلية طب االسنان/جامعة بغداد من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  5

 9771 كلية طب االسنان/جامعة بغداد من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  6

 9771 جامعة بغداد / كلية طب االسنان من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  7

 9711 جامعة بغداد / كلية طب االسنان من عميد كلية طب االسنانكر وتقدير ش 8

 9711 جامعة بغداد / كلية طب االسنان من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  9

 9711 جامعة بغداد / كلية طب االسنان من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  10

 9719 جامعة بغداد / لية طب االسنانك تثمين جهود من عميد كلية طب االسنان 11

 9719 جامعة بغداد / كلية طب االسنان من عميد كلية طب االسنانشكر وتقدير  12

 9719 جامعة بغداد  مدير قسم ضمان الجىدةشكر وتقدير مه  13

 9719 كلية طب االسنان / جامعة بغداد شكر وتقدير مه عميد كلية طب االسنان 14

 9719 كلية طب االسنان / جامعة بغداد عميد كلية طب االسنان شكر وتقدير مه 15

 9719 كلية طب االسنان / جامعة بغداد شكر وتقدير مه عميد كلية طب االسنان 16

 9719 كلية طب االسنان / جامعة بغداد شكر وتقدير مه عميد كلية طب االسنان 17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث المنشورة: 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Frequency of Entamoeba gingivalis, 

Trichomonas  tenax among patients with 

dental prosthesis- fixed or removable. 

 2011 يجهح كهٛح انرشتٛح االصاصٛح 

2 The association of Intestinal parasites with 

serum Zinc level among primary school 

children in Iraq. 

 9777 كهٛح انرشتٛح االصاصٛحيجهح 

3 Study of white blood cells changes in mice 

infested with gamma rays radiant and not 

radiant fertile protoscolices of echinococcus 

granulosus. 

 9770 جايعح تغذاد–يجهح كهٛح انطة 

4 Parasites of public health hazard in 

Baghdad. 

هح انًجهش انعشاقٙ يج

 نالخرصاصاخ انطثٛح

9776 

5 Prevalence of cryptosporidium  oocysts  in 

different types of water in Al- 

جايعح –يجهح كهٛح انعهٕو 

 انُٓشٍٚ

9719 

6 SERUM SEROTONIN AND VITAMIN D 

LEVELSIN BOYS WITH CONDUCT 

DISORDER VERSUS NORMAL 

BEHAVIOR FROM BAQUBA CITY 

International 

Research Journal of 

Natural and Applied 

Sciences Vol. 3, 

9716 

7 Some Salivary Constituents Changes in 

anemic patients . 

International Journal 

of Advanced Research 

in Biological Science 

9716 

8 Assessment of salivary flow rate and some 

important trace elements in saliva sample of 

Iraqi primary school children with 

aggressive behavior 

International Journal 

of Advanced Research 

in Biological Sciences 

9716 



 

 

 

 

 

 

 

9 STUDY THE ASSOCIATION OF DAT1 

GENE POLYMORPHISMS WITH 

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDER IN SAMPLE OF IRAQI 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

IMPACT: 

International Journal 

of Research i n

Engineering & 

Technology 

(IMPACT: IJRET) 

9716 

32 Level of Thyroid Stimulating Hormone 

Concentration in A sample of 

Hyperactive Versus Pro-social school 

children in Iraqi City. 

IINTERNATIIONAL 

JJOURNAL OF 

PURE & APPLIIED 

BIIOSCIIENCE   

9711 

33 STUDY OF TESTOSTERONE LEVELIN A 

COHORT OF HYPERACTIVE SCHOOL 

CHILDRENVERSUS SCHOOL 

CHILDREN WITH PRO-SOCIAL TRAITS 

IN IRAQI PROVINCE. 

World Journal of 

Pharmaceutical Resea 

9711 

 

 

 


