
 

 

 

 

 

 

 

 انسيشِ انزاذيّ

 

 

 

 

 طــّ يذًذ عهي أدالو:    ـى ـــــــــاالســ

  

 يسهًح  :   انذيـــــــــــاَح

        ٔقائي أسُاٌطة :      صــانرـخـص

  ذذسيسيح:       انٕظيفح

     يساعذ أسرار  انذسجح انعهًيح :

            /جايعح تغذاد األسُاٌكهيح طة :     عُٕاٌ انعًم

 نعًم   :        ا ْاذف

     70077670770:     انٓاذف انُقال

 mtaaa60@yahoo.comكرشَٔي :انثشيذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالخ انعهًيح  
 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 بغداد        
 

 1331   األسنانطب           

 1331   اناألسنطب            بغداد         الماجستير

 الدكتوراه
 

        4112 طب األسنان           /طالبة دكتوراه حالٌا بغداد

    أخرى

 ثاَياً : انرذسج انٕظيفي . 

 

 . 

 الً -الفخرة هي  الجهت الىظيفت ث

 2/1992/ 11-11/1991/  16 وزارة الصحت            طبيبت اسٌاى            1

  1994/ 1/9     -11/2/1992 كليت طب االسٌاى/ بغداد طبيبت اسٌاى / هعيدة     2

 7/1/1997 – 1/9/1994 بغدادكليت طب االسٌاى/ دراساث عليا/ هاجسخيرطالبت  3

 الىقج الحالي  ًوال -7/1/1997 كليت طب االسٌاى/بغداد حدريسي           4

 

 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانثاً : انرذسيس انجايعي 

 الً -هي رة  الفخ الجاهعت )الوعهد / الكليت(  الجهت ث

 الوقت الى-1/1/1331    بغداد               كلٌة طب االسنان        1
 حالًال 

2    

    

 ساتعاً : انًقشساخ انذساسيح انرى قًد ترذسيسٓا. 
 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 /الوبائٌات + علم طب اسنان وقائً)متقدم(     طفال والوقائًطب اسنان اال 1

 سات علٌا درا

 4112-  4112 
)تفرغ علمً لدراسة 

     ( الدكتوراه

 / ةثالثالمرحلة ال/ طب اسنان المجتمع   طب اسنان االطفال والوقائً 4
   عملً+ نظري   

والى الوقت  -4111  
 الحالً

 والى الوقت -1331  الخامسة المرحلةعملً طب اسنان وقائً)عٌادة(/  طب اسنان االطفال والوقائً 3
   الحالً

 4112 – 4112 عملً طب اسنان وقائً)عٌادة(/ دراسات علٌا طب اسنان االطفال والوقائً 2

 :انري أششف عهيٓا( انشسائم  ،االطاسيخ  )خايساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Trumatized anterior teeth among 13-15 years old 

intermediate school students in Hilla city, 

Babylon governorate – Iraq . 

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

    4112   

4 Cosmetic dentistry    طب اسنان االطفال
 والوقائً

    4112  

3 Influence of genetic on dental status   طب اسنان االطفال
 والوقائً

4111    

2 Salivary antioxidant in relation to dental health 

status 

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

4113 



 

 

 

 

 

 

 

2 Caries experience in relation to salivary 

physicochemical and immunological change 

among asthmatic patients in Mosul city/ Iraq 

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

4113 

6 Oral health status in relation to selected salivary 

elements among a group of  gasoline stations 

workers 

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

4113 

1 Effect of ginger extract on mutans streptococcus 

mutans and candida albicans in comparison to 

chlorhexidine gluconate 

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

4113 

2 Fluoride releasing materials and devises   طب اسنان االطفال

 والوقائً

4113 

3 Oral health status and treatment needs among 

fifteen years old students in Maysan 

governorate/ Iraq 

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

4112 

11 Salivary inflammatory biomarkers in relation to 

oral health status among obese boys aged 12 

years  

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

4112 

11 Salivary tumor marker CA 15-3 and selected 

elements in relation to oral health status among a 

group of  Iraqi breast feeding women 

طب اسنان االطفال 
 والوقائً

4112 

 

 انري شاسك فيٓا.انعهًيح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
) بحث / بوستر 

 حضور(
 ةمحاضر  القاء كلٌة طب االسنان/ بغداد  1331      مؤتمر الدراسات العلٌا  1

فرع طب اسنان االطفال  41/3/4111 ًدوة علويت 4
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  14/11/4111 دوة علويتً 3
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال     41/3/4111 ًدوة علويت 2
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  46/11/4111/ ًدوة علويت 2
 والوقائً

 حضور

4/11/4111 ًدوة علويت 6 فرع طب اسنان االطفال  
 والوقائً

 حضور

للخعلين ٌاى دورة صٌاعت االس 1

 الوسخور

 حضور فرع صناعة االسنان 4111 



 

 

 

 

 

 

 

فرع طب اسنان االطفال  7 14/4111/  ًدوة علويت 2
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال   41/14/4111 ًدوة علويت 3
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  42/14/4111 ًدوة علويت 11
 والوقائً

 حضور

 ذ لخقاًت الٌاًى الوؤحور العلوي الثال 11

 وحطبيقاحها

 حضور كلٌة العلوم/جامعة بغداد 4111

الوؤحور العلوي االول لكلياث طب  14

 االسٌاى العراقيت

 حضور قاعة ذرب الموسوي 4114

 حضور قاعة ذرب الموسوي 4114 مؤتمر مدٌنة الطب  13

لفرع طب  االول الولخقً العلوي 12

 اسٌاى االطفال والىقائي

 

 الوؤحوراث الطبيت قاعت 2112

 
 القاء محاضرة

المؤتمر الوطنً لتجمٌل وزراعة  12
 االسنان

 حضور نقابة اطباء االسنان 4114

فرع طب اسنان االطفال  2/1/4114 دورة التعلٌم المستمر 16
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  4/2/4114 ًدوة علويت 11
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  16/2/4114 ًدوة علويت 12
 والوقائً

 حضور

لالطفال  دورة التعلٌم المستمر 13

 والىقائي

 حضور نقابة اطباء االسنان 3/3/4114

فرع طب اسنان االطفال  4113 ًدوة علويت 41
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  4113 دورة التعلٌم المستمر 41
 والوقائً

 القاء  محاضرة

 حضور قاعة ذرب الموسوي 4113 الطبمؤتمر مدٌنة  44

المؤتمر العلمً الثانً لجامعة  43
 الٌرموك

كلٌة طب االسنان /  4113
 الٌرموك

 القاء محاضرة

الثانً للجامعة  المؤتمر العلمً 42
 المستنصرٌة / طب اسنان

 حضور فندق فلسطٌن 4113

التاسع للجامعة  المؤتمر العلمً 42
 المستنصرٌة /كلٌة الطب 

 حضور فندق المنصور 4112

فرع طب اسنان االطفال  4113 ًدوة علويت - 46
 والوقائً

 حضور

الوؤحور العلوي السادش  41

 لالخخصاصاث الطبيت

 قاعت الوؤحوراث الطبيت 4112

 
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

فرع طب اسنان االطفال  4112 ندوة علمٌة / االرشاد التربوي 42
 والوقائً

 حضور

 كنلوجٌةالمؤتمر العلمً للجامعة الت 43
 /قسم هندسة اللٌزر

 القاء محاضرة الجامعة التكنلوجٌة 4112

فرع طب اسنان االطفال  4112 ندوة علمٌة  31
 والوقائً

 حضور

لفرع طب  الثالذ الولخقً العلوي 31

 اسٌاى االطفال والىقائي

 

 قاعت الوؤحوراث الطبيت 2115

 

الوشاركت ببىسخر 

 علوي

حضىر هؤحور لسراعت االسٌاى  34

 لفرع صٌاعت االسٌاى 
 قاعت الوؤحوراث الطبيت 2116

 
 حضور

دورة حدريبيت لودة يىهيي هع اخخبار  33

لضواى الجىدة قدهخها د.خلىد 

 الصراف

 مشارك قاعت الوؤحوراث الطبيت 2116

فرع طب اسٌاى االطفال  2/2116/ 21 ًدوة علويت  - 32

 والىقائي

 حضور

فرع طب اسٌاى االطفال  6/3/2116 ًدوة علويت - 32

 والىقائي

 حضور

فرع طب اسٌاى االطفال  2116/ 4/ 17 ًدوة علويت - 36

 والىقائي

 حضور

الوؤحور العلوي لالخخصاصاث  31

 الطبيت

 حضور قاعت الوؤحوراث الطبيت 2116

 العديد هي الٌدواثاضافت الً  32

للخعلين  اث ودوراثوؤحورالو

 االخري الوسخور

 طب االسٌاى كليت  2111-2116

 قاعت الوؤحوراث الطبيت

 قاعة ذرب الموسوي

 رحضو

الوؤحور العلوي الدولي االول لقسن  33

 طب االسٌاى

 باحث كليت االسراء الجاهعت 3/2117/ 27

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

     1332 -انٌة الثالثة لجامعة بغدادالممارسة المٌد مناقشة العدٌد من طالب الماجستٌر

 1331 -الممارسة المٌدانٌة الخامسة لجامعة بغداد الدبلوم مناقشة العدٌد من طالب

مناقشة العدٌد من  بحوث التخرج 
 لطالب المرحلة الخامسة

-المشاركة فً ٌوم صحة الفم واالسنان العالمً
4112 

تقٌٌم العدٌد من البحوث لمجلة كلٌة 
 ان/بغدادطب االسن

-المشاركة فً ٌوم صحة الفم واالسنان العالمً
4116 

َذٔج عٍ انُشاطاخ انعايح نخذيح  -

انًجرًع قذيٓا د.صثاح في قاعح د.فاضم 

 انقذسي

 

  1331 -دورة التاهٌل التربوي للتدرٌسٌٌن 

َذٔج عٍ يقأيح االسْاب عهى قاعح سقى 

(1) 
 لمجلة جامعة بابل علمٌة تقٌٌم بحوث

صياسج ييذاَيح انى يذاسس تغذاد انًُٕرجيح العطاء  ًي نهعذيذ يٍ تذٕز انًاجسريش يقٕو عه

 يذاضشاخ ذثقيفيح ٔذٕصيع يعاجيٍ ٔفشش االسُاٌ عهى

 انطالب

ذقييى  تذٕز عهًيح نغشض انرشقيح  

 انعهًيح

كهيح انطة نغشض  ذقييى  تذٕز عهًيح نجايعح االَثاس /

 انرشقيح انعهًيح

 ز نجايعح ْٕنيش/ استيمٕذقييى تذ      لدكتوراهتفرغ علمً لدراسة ا

 لجنة جرد المخزن العام
 لجنة درجات طب اسنان المجتمع

انًشاسكح في ادرفانيح يٕو طة االسُاٌ في انٕطٍ 

 انعشتي في ٔصاسج انصذح

انًشاسكح في دٔسج االدصاء انطثي في كهيح انطة  

 جايعح تغذاد

نٕطُيح ٔكهيح انًشاسكح في نجُح ايرذاٌ انجايعح ا 

 أسٔك نطة االسُاٌ

 
 
 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  
 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

1 Severity of dental caries among 3-8years old 
village,Baghdad. Madahin children in AL-. 

  

اقيت هجلت طب االسٌاى العر

 ( 24العدد )
 1333 

2 Traumatic dental injury and treatment need  

among 5-30years old in Sheha village ,Baghdad.  

هجلت طب االسٌاى العراقيت 

 (29العدد )
4114            

3 Gingival health condition among  3-8  years old 

children in AL-Madahin village, Baghdad. 

طب االسٌاى العراقيت هجلت  

 (29العدد )
 4114 

4 Demands and dental need among a group of 

children attending  the pedodontics department – 

College of Dentistry ,Baghdad. 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

 (14العدد ) بغداد
4114           

5 Salivary Candida albicans in relation to oral 

health status among  4-5  years old children in 

Baghdad city. 

 

هجلت كليت طب االسٌاى 

 (18.بغداد العدد)
 4116 

6 The PH of stimulated saliva in relation to the oral 

health status among children and adults. 
 

 

طب  كلٌةمجلة
 بغداد 1االسنان

 (17دد)الع

 

  4112 

7 Caries experience of the first permanent molars 

among a group of children attending pedodontics 

clinic college of dentistry . 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

 (23العدد ) بغداد
4111 

8 Oral Health Status in Relation To Salivary IgA And 

Antioxidants Among  A Group of Gasoline Stations 

Workers 

 

هجلت طب االسٌاى العراقيت 

 (35العدد )

4113 

9 Effect of ginger extract on Mutans streptococci 

in comparison to chlorhexidine gluconate. 

 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

 25 (2 ) العدد بغداد
4113 

11 Oral Health Status in Relation to Selected 

Salivary Elements among a Group of Gasoline 

Stations Workers 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

 3)) 25العدد  بغداد
4113 

11 Caries experience in relation to salivary 

physicochemical and immunological changes 

among asthmatic patients in Mosul city / Iraq 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

 (4)25العدد  بغداد
4113 

12 Traumatized Anterior Teeth among 13-15 Years 

Old Intermediate School Students in Hilla City, 

Babylon Governorate- Iraq. 

طب االسٌاى العراقيت هجلت 

 36العدد 
4112 

13 Oral health status among fifteen years-old 

students in Maysan governorate\ Iraq 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

 26العدد  بغداد
4112 



 

 

 

 

 

 

 

14 Salivary tumor marker CA15-3 and selected 

elements in relation to oral health status among a 

group of breast 

cancer women 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

 27العدد  بغداد
4112 

15 The Salivary Inflammatory Biomarkers 

(Interleukin-6, C -reactive protein) in Relation 

with Caries-Experience among a Group of 12 

Year Old Obese Boys 

. 

هجلت كليت طب االسٌاى . 

  28العدد  بغداد
4116 

16  Assessment of Interleukin-1β and 

Myeloperoxidase Levels around Implants versus 

Natural Teeth with the Impact of Aloe Vera 

الوجلت الدوليت للعلىم 

 والبحىد 
4111 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 
      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 ت
الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير
 السنة المانحة الجهة

 1332          جامعة بغداد     رئٌس شهادة تقدٌر            1

 1331          جامعة بغداد       رئٌس  شهادة تقدٌر            4

 1331          رئٌس       جامعة بغداد  شهادة تقدٌر            3

 4111 عمٌد كلٌة طب االسنان/ بغداد وتقدٌر كتاب شكر 2

 4114 عمٌد كلٌة طب االسنان/ بغداد وتقدٌر كتاب شكر 2

 4114 عمٌد كلٌة طب االسنان/ بغداد وتقدٌر كتاب شكر 6

 4114 عمٌد كلٌة طب االسنان/ بغداد كتاب شكر وتقدٌر 1

 4114 كلٌة طب االسنان/ بغدادعمٌد  شهادة تقدٌر            2

 4113 سنان/ بغدادكلٌة طب االعمٌد  شهادة تقدٌر            3

 4112 نقابة اطباء االسنان العراقٌة وتقدٌر كتاب شكر 11

 4112 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً كتاب شكر وتقدٌر 11

 4116 رئاسة الوزراء كتاب شكر 14

13 
 

 4116 عمٌد كلٌة طب االسنان/بغداد   كتاب شكر

 
 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر

  



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر الكتاب أسم ت

1   

4   

3   

2   

2   

6   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


