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 أٔالً : انًؤْالخ انعهًٍح  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

علوم في  بكالوريوس
 علوم الحياة

 

 9111 ابن الهيثم\التربية للعلوم الصرفةكلية  جامعة بغداد

علوم في  ماجستير
علم  /علوم الحياة

 الوراثة -الحيوان
  

 2002 ابن الهيثم\كلية التربية للعلوم الصرفة بغداد جامعة

    

    أخرى

 

 : التعيين 

 2006كلية طب االسنان / جامعة بغداد  /مدرس مساعد / فرع العلوم األساسية 

 

 التدرج الوظيفي :ثانيا 

 الوظيفة  
 

 السنوات العملية الجهة

مدرس مساعد في شعبة األحياء  -9
 Medical Biologyالطبية 

 2090-2006 ادجايعح تغذ/كهٍح طة االطُاٌ

مدرس في شعبة الفسلجة  -2
physiology    

 2094-2099 ادجايعح تغذ/كهٍح طة االطُاٌ

 مدرس في شعبة األنسجة -3
Histology       

 2096 -2095 ادجايعح تغذ/كهٍح طة االطُاٌ
 مستمرة بالتدريس -2096

 

 ثانثاً : انرذرٌض انجايعً  

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

 ٔنحذ االٌ  0776  تغذاد طة االطُاٌكهٍح  6

 انعًهٍح جايعح أٔرٔك األْهٍح ألداء األيرحاَاخ طة االطُاٌ كهٍح  0

 انذٔر االٔل ٔانثاًَ نطالب انًزحهح انثاٍَح

 

 نم

 

0766 

9     

 



 

 المهارات:

 والعربية اللغات: األنكليزية

 Introduction of computer, Microsoft officeبرامج الحاسوب:

( Word, Excel, Power point)                         

 ترذرٌظٓا.: انًقزراخ انذراطٍح انرى قًد راتعا 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 Medical Biology 0776-0767األحياء الطبية  عهٕو االطاطٍحان 6

 physiology    0766-0769الفسلجة   عهٕو االطاطٍحان 0

 ٔنحذ االٌ -Histology      0766 األنسجة عهٕو االطاطٍحان 9

    

 

 .0766خالل طُح  انرً شارك فٍٓاانعهًٍح ٔانُذٔاخ : انًؤذًزاخ خايظا 

 .0766- 6-9حضٕر يحاضزج عهًٍح ضًٍ َذٔج االرشاد انرزتٕي عٍ يزض انُكاف ترارٌخ  -6

 

 .00/0/0766حضٕر َذٔج االدياٌ عهى ٔطائم االذصال االنكرزٍَٔح نهًحاضز د. صثاح َعًح ترارٌخ  -0

 

-9-09-09انرقٍُح انجُٕتٍح ترارٌخ انًشاركح تحضٕر انًؤذًز انعهًً انذٔنً انظُٕي االٔل انجايعح  -9

0766. 

 

-9-69انًشاركح كًحاضزج فً دٔرج انرعهٍى انًظرًز انرً اقًٍد فً فزع انعهٕو االطاطٍح ترارٌخ  -9

0766 

 

 .60/9/0766-66انًشاركح فً يؤذًز انًجهض انعزاقً نالخرصاصاخ انطثٍح )حضٕر( انًُعقذ فً  -5

 

 انثانث نطة اطُاٌ االطفال ٔانٕقائً  انًشاركح تثٕطرز يشرزك  فً انًهرقى انعهًً -6

 

 حضٕر ٔانًشاركح فً ٔرشح عًم ضًاٌ انجٕدج تعُٕاٌ انًذقق انذاخهً  - -0

حضٕر َذٔج االرشاد انرزتٕي :يحاضزج عٍ فاٌزٔص سٌكا انقرٓا انذكرٕرج  غادج اتزاٍْى طّ  -0  

0766 -9-00حضٕر َذٔج رئاطح يجهض انٕسرلء ترارٌخ  -4  

 .05/9/0766-09انجايعح انًظرُصزٌح ترارٌخ حضٕر يؤذًز   -67



 

-9-0انًشاركح تحضٕر  فً دٔرج انرعهٍى انًظرًز انرً اقًٍد فً فزع انعهٕو االطاطٍح ترارٌخ  -66

0766 

 عُٕاٌ انُذٔج60/9/0766حضٕر َذٔج اَعقذخ فً فزع طة االطُاٌ ٔانٕقائً ٌٕو االحذ  -60

Dental implant in pediatric Dentistry 

 انًحاضز د.صثاح َعًح  0766-9-00حضٕر َذٔج ادارج انًٍاِ فً ٌٕو  -69

 5/5/0766-9انًشاركح تثٕطرز فً احرفانٍح ٌٕو اانجايعح ترارٌخ -66

 .0766-9-04انًشاركح تانقاء يحاضزج عهًٍح عٍ خطز اَرشار فاٌزٔص سٌكا تُرارٌخ  -60

ٍ انغش فً االيرحاَاخ انقرٓا انذكرٕرج حضٕر َذٔج االرشاد انرزتٕي ٔانرٕجٍّ انُفظً :يحاضزج ع -60

 .0766\66\09طٓى طالل ترارٌخ 

 .0766\60\5انًشاركح تحضٕر حهقح دراطٍح فً فزع انعهٕو االطاطٍح ترارٌخ  -64

 .60/67/0766حضٕر َذٔج  االعرذاء عهى انكٕادر انطثٍح نهًحاضز د. صثاح َعًح ترارٌخ  -07

-04نالخرصاصاخ انطثٍح )حضٕر( انًُعقذ فً  انًشاركح فً يؤذًز انًجهض انعزاقً -06

97/66/0766. 

انًشاركح تذٔرج ذذرٌثٍح انًقايح فً يزكش انحاطثح تجايعح تغذاد فً اطرخذاو انًرقذو تزَايج االكظم  -00

 .0766\60\05فً ادارج انًهفاخ ٔانًخاسٌ ترارٌخ 

-67-60انعهٕو االطاطٍح ترارٌخ  انًشاركح كًحاضزج فً دٔرج انرعهٍى انًظرًز انرً اقًٍد فً فزع -09

.0766 

 خٌفً ٔحذج انرعهٍى انًظرًز فً جايعح تغذاد ترار Google scholarانًشاركح تذٔرج  -09

04\66\0766 
 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  دساسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 نهرذرٌظٍٍ 604دٔرج انهغح انعزتٍح  

0766 

 ٌظٍٍذرنهر 655دٔرج انرأٍْم انرزتٕي  

                             0766 

 0766دٔرج انرزقٍاخ انعهًٍح  

 FDI انًشاركح تثحث فً يؤذًز عانًً 

Annual World Dental congress 22-25 

/9/2015                         

Bangkok-Thailand                     



 

 
 

  والدوليالهيئات العلمية المحلية :عضويةسابعا
 اليوجد 

 : اللجانثامنا

 اللجنة رقم وتاريخ اللجنة

رئيس لجنة جرد االجهزة الطبية في فرع العلوم  2090\99\ 1بتاريخ    3156\91\د -9
 األساسية

 عضو اللجنة الثقافية 2099\2\22بتاريخ             2\9 -2

االمتحانات العملية وتنظيمهافي عضو لجنة متابعة  2099\5\5بتاريخ              91 -3
 فرع العلوم االساسية

عضو لجنة متابعة الغيابات في فرع العلوم  2092\1\91بتاريخ               4 -4
 األساسية 

عضو اللجنة الثقافية والسمنارات ودورات التعليم  2092\1\91بتاريخ              5  -5
 المستمر في فرع العلوم األساسية

 ,عضو لجنة تدقيق اضابير المنتسبين )تدريسيين  2092\99\4بتاريخ   1215\29\د -6
 اداريين ( ,فنيين  ,اطباء اسنان

عضو اللجنة الثقافية والسمنارات في فرع  2093\4\2بتاريخ   2644\1\د-2
 العلوماألساسية

 عضو اللجنة االمتحانيةفي كلية طب االسنان 2093\5\2بتاريخ  5291\22\د -1

 عضو لجنة احتفالية يوم المرأة العالمي وعيد األم 2096\3\21بتاريخ       2316\1 -1

سميعة   .د .م.عضو لجنة جرد وتسيلم اغراض ا 2096\4\92بتاريخ            20 -90

 ابراهيم والمدرس المساعد سهاد سمير

انحاطثح انًشاركح تذٔرج ذذرٌثٍح انًقايح فً يزكش  

تجايعح تغذاد فً اطرخذاو انًرقذو تزَايج االكظم 

0766\60\05فً ادارج انًهفاخ ٔانًخاسٌ  . 

فً ٔحذج  Google scholarانًشاركح تذٔرج  0765انقاء يحاضزج فً دٔرج انرعهٍى انًظرًز 

انرعهٍى انًظرًز فً جايعح تغذاد ترارٌخ 

04\66\0766 

فزع انعهٕو االطاطٍح انقاء يحاضزج فً حهقح دراطٍح فً 

0765 

 

 انًشاركح فً دٔرج يذقق جٕدج داخهً فً كهٍح

  0766طة االطُاٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0766االطُاٌ 

 

  0766انقاء يحاضزج فً دٔرج ذعهٍى يظرًز 

انقاء يحاضزج فً حهقح دراطٍح فً فزع انعهٕو االطاطٍح 

0766 

 



 

 جامعةعضو اللجنة التحضيرية الخاص بيوم ال 2096\5\90بتاريخ    4924\1\د -99

عضو لجنة االمتحانات العملية النهائية لطالب  2096\5\91بتاريخ    4440\1\د -92
 كلية طب االسنان\المرحلة الثانية جامعة اوروك 

عضو اللجنة الثقافية والسمنارات ودورات التعليم  2096\90\22ص      بتاريخ   95 -93
 المستمر في فرع العلوم األساسية

عضو لجنة التنظيم وأالرشفة األلكترونية لمقررية  2096\90\96بتاريخ             3 -94
 فرع العلوم األساسية

 عضو لجنة جرد المجاهر في كلية طب االسنان 2096\92\26بتاريخ       144\1\د -95

 

 و شهادات التقدير. : كتب الشكر ، الجوائز تاسعا 

 كتب الشكر والتكريمات

واأللتزام  تثمينا للجهود المتميزة2/51المرقمجامعة بغداد  -عميد كلية طب األسنان -9 

   23/99/2090 العالي في انجاز األعمال الموكلة اليهم

 

التفاني الغير المحدود  29/1959المرقمجامعة بغداد  -عميد كلية طب األسنان -2

 .2092\99\21 واألخالص في العمل

 

 

 تثمينا للجهود المتميزة  22/5291المرقم جامعة بغداد -عميد كلية طب األسنان -3 

 2090\2\2في  واأللتزام العالي في انجاز األعمال الموكلة اليهم

 

 

تثمينا للجهود المبذولة      29/1420 المرقمجامعة بغداد  -عميد كلية طب األسنان -4

بة الجديدة للتصحيح األلكتروني واداء برنامج  التجر تطبيق ألعضاء اللجنة األمتحانية في

                   99/2093/ 26الماسترشيت 

                                                                            

التفاني في اداء العمل بشكل 29/3516  المرقمجامعة بغداد  -عميد كلية طب األسنان -5

     4/5/2094بتاريخ  متميز

واأللتزام العالي في يزتثمينا للجهود المتم43/3102 المرقمالسيد رئيس جامعة بغداد  -6

 2094\5\99في  انجاز األعمال الموكلة اليهم

 

تثمينا للجهود المتميزة ونظرا لحصولهم على  515  المرقمالسيد رئيس جامعة بغداد -2

              2096((لعام  QSجامعة عربية على وفق تصنيف 50مراتب متقدمة ضمن 

  



 

 

 التفاني في اداء العمل بشكل متميز 5326 المرقمجامعة بغداد   -عميد كلية طب األسنان -1

30 \6\2096  

 

اعضاء اللجان االمتحانية الدارة    120\امالمرقمالسيد رئيس جامعة أوروك األهلية  -1

                                        2096\99\21الكليات االهلية الرصانة العلمية لطلبة 

 

حصول الجامعة على مراتب 5519 المرقمالسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -90

         2096\1\30متقدمة

 البحوث المنشورة:اشراع 

Year issue volume Journal name Title of research خ 

2011 70 17 Jou.of the 
college of 
basic 
education    

A study of elbow crease and some 
dental anomalies in patients with 
downs syndrome.    

1 

2011 4 10 Iraqi 
postgraduate 
medical J. 

The Role of P53 nuclear Protein in 
Prediction of Progression and 
Recurrence of Superficial Tumor of 
The Bladder in Response to 
Intravesical Chemotherapy. 

 

2 

2012 3 24 J. of Baghdad 
college of 
Dentistry 

Evaluation of Entamoeba 
gingivalis and Trichomonas tenax 
in patients with periodontitis and 

gingivitis and its Correlation with 
some risk factors. 

 

3 

March 

2016 

1 1 International 

Journal of 

Biology 

Research 

ISSN: 2455-

6548, Impact 

Factor: (RJIF 

5.22) 

 

Kinetic study of the effect of 

Titanium Dioxide Nanoparticles 

on salivary peroxidase activity. 

4 

June 

2016 

2 28 J. Baghdad 

College 

Dentistry 

   

A Salivary α-Amylase Level in 

Relation to the Oral Health 

Parameters among Children in 

Baghdad City. 

5 

 كتب المؤلفة والمترجمة : التوجدلا عشر: احد


