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      سيىب جمعت جعفز:       ـم ـــــــــاالســ

  7711\4\03: حاريخ انميـالد 

 مسهمت  :   انذيـــــــــــاوت

     طب أسىان األطفال:         صــانخـخـص

 حذريسيت:       ه ــــــانىظيف

 مذرس      انذرجت انعهميت :

         جامعت بغذاد \ان كهيت طب األسى:        عىىان انعمم

 انعمم   :         هاحف

 Znbjma1977@codental.uobaghdad.edu.iq كخزووي :انبزيذ إالن

 

 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 0222 جامعة بغداد –األسنان  طب بغداد

 0222 جامعة بغداد –طب األسنان  بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 انى -انفترج يٍ  انزهح انىظٍفح خ

 

 

 

 انصىرج 
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 نىظيفي .ثاوياً : انخذرج ا 

 

 ثانثاً : انخذريس انجامعي . 

 انى -يٍ انفترج   انزايؼح )انًؼهذ / انكهٍح(  انزهح خ

 لحد اآلن 0222\5\02 بغداد كلٌة طب االسنان 1

 

 

 

 رابعاً : انمقزراث انذراسيت انخى قمج بخذريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

فرع طب أسنان األطفال  1

 والوقائً

 الى اآلن 0222من  ان االطفالطب اسن

 

 :انخي أشزف عهيها( انزسائم  ،االطاريح  )خامساً:  

 طثٍثح أضُاٌ يتذرتح 1

 

و.ص.تخصصً نطة االضُاٌ  \وزارج انصحح 

 فً انكاظًٍح

 0221\11\15انى 0222\11\15

 0220\6\10انى  0221\11\15 و.ص. انتارً االول \نصححوزارج ا طثٍثح أضُاٌ تذرد 0

وزارج انتؼهٍى انؼانً وانثحج انؼًهً كهٍح طة  طثٍثح اضُاٌ 3

 االضُاٌ رايؼح تغذاد

 0222\5\02انى  0220\6\10

وزارج انتؼهٍى انؼانً وانثحج انؼًهً كهٍح طة  تذرٌطٍح 4

 االضُاٌ رايؼح

 نحذ اٌَ 0222\5\02



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 

 

 انخي شارك فيها.انعهميت وانىذواث انمؤحمزاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

فرع طب اسنان االطفال  0210\1\4 ندوة علمٌة 1

 والوقائً

  حضور

فرع طب اسنان االطفال  0211\9\02 ندوة علمٌة 2

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0211\9\02 ندوة علمٌة 3

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0211\10\2 ندوة علمٌة 4

 والوقائً

 حضور 

ب اسنان االطفال فرع ط 0211\10\01 ندوة علمٌة 5

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0211\10\02 ندوة علمٌة 6

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0210\3\14 ندوة علمٌة 7

 والوقائً

 حضور 

 

 

فرع طب اسنان االطفال  0210\4\4 ندوة علمٌة
 والوقائً

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  0210\4\11 ندوة علمٌة 
 لوقائًوا

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0210\4\15 ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0210\5\16 ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0210\5\0 ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال   0213\0\02 ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0213\10\12 علمٌةندوة  
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0213\11\4فً  زٌارة احدى رٌاض االطفال 
 والوقائً

 حضور 

تركٌز بعض العناصر وتاثٌرها على االسنان  
 والمٌنا 

فرع طب اسنان االطفال  0214\3\16فً 
 والوقائً

 حضور 

رٌا لعدد من الغرغرات تقٌٌم المقدرة على قتل البكت 
 الفموٌة

فرع طب اسنان االطفال  0214\4\6فً
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0214\4\13فً  حفظ الغذاء\ندوة االرشاد التربوي 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0214\4\19 تنخر العظام وامراض ما حول االسنان 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0214\12\06  تآكل االسنان 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0214\10\02  السواك واعادة تصلب االسنان 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0214\10\02  داء القطط\ندوة االرشاد التربوي 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0214\0\1\01  ندوة علمٌة 
 وقائًوال

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

فرع طب اسنان االطفال  0214\11\03  ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215\0\03  ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  1215\3\00  ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215 \4\19  ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215\3\0  ندوة علمٌة 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215\3\03  تؤثٌر الكورتٌكوستٌروٌدات المستنشقة 
 والوقائً

 حضور 

التغذٌة ونمط الحٌاة تجعل إخفاء عٌوب العمر  
 ممكنا

فرع طب اسنان االطفال  0215\6\2
 والوقائً

 حضور 

 حضور  وزارة الصحة 0215\12\11-10 اتاالدمان على المخدر 

فرع طب اسنان االطفال  0215\12\10 طب االسنان التجمٌلً 

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215\12\11 ندوة علمٌة 

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215\11\12 الحشوات الضوئٌة لالسنان الخلفٌة 

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0212\1\2 كافاٌروس زٌ 

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0212\1\12 زراعة االسنان لالطفال 

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215\10\2 طب االسنان الوقائً وتقنٌة النانو 

 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0215\11\11 استمارة التقٌٌم السنوي 

 والوقائً

 حضور 

العملٌات الجراحٌة الفموٌة الصغرى فً طب  

 اسنان االطفال

فرع طب اسنان االطفال  0212\0\01

 والوقائً

القاء محاضرة فً 
 ندوة علمٌة

 حضور  كلٌة طب األسنان   0212\3\15 ضمان الجودة 

فرع طب اسنان االطفال   ندوة علمٌة  د.نبال محمد , د.محمدغالب 

 والوقائً

 ضور ح

 حضور  قاعة د.فاضل القدسً 0212\3\00 االرهاب 

 دورة مع االمتحان كلٌة الطب -قاعة المإتمرات ISO  15\3\0212التدقٌق الداخلً وفق المعٌار الدولً  

 حضور  قاعة د.فاضل القدسً 0212\3\02 الموارد المائٌة 

 حضور  قاعة د.فاضل القدسً 0212\0\00 ادمان النت 

فرع طب اسنان االطفال  0212\1\1 النكاف 

 والوقائً

 حضور 

 حضور  قسم امراض الفم 0212\5\01 كٌف تكتب أطروحة 

فرع طب اسنان االطفال  0212\5\31 ندوة علمٌة 

 والوقائً

 حضور 

 حضور  قاعة فاضل القدسً 0212\1\12 اسبوع العمل التطوعً 

فرع طب اسنان االطفال  0212\5\2 التعقٌم 
 والوقائً

 حضور 

 حضور  قاعة فاضل القدسً 0216\12\12 االػتذاء ػهى انكادر انطثً 

فرع طب اسنان االطفال  0216\12\03 َذوج ػهًٍح   
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0216\11\13 َذوج ػهًٍح   
 والوقائً

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

ان االطفال فرع طب اسن 0216\11\04 انغش فً االيتحاَاخ\االرشاد انترتىي  َذوج 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0216\11\02 اضتًارج انهىٌح االنكتروٍَح 
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0216\10\05 َذوج ػهًٍح   
 والوقائً

 حضور 

فرع طب اسنان االطفال  0212\1\0 حهقح دراضٍح 
 والوقائً

 حضور 

ان االطفال فرع طب اسن 0212\1\3 حهقح دراضٍح 
 والوقائً

 حضور 

 حضور  تغذاد\فٍسٌاء\كهٍح انؼهىو  0211\10\09-02  الثالث لتقانة النانو مإتمر علمً 

 حضور  تغذاد\كهٍح انطة 0211\10\09 التعلٌم الطبًمإتمر  

 حضور  درب انًىضىي 0210\1\4 الصحة العامةمإتمر  

 حضور  الشرفالنجف ا 0210\0\05-04 النجف لطب االسنانمإتمر  

فرع طب اسنان االطفال  0210\3\6 الملتقى العلمً لطب اسنان االطفال والوقائً 

 والوقائً

 يؤتًر يشاركح فً

 حضور   0210\3\31-32 نقابة اطباء االسنان السنويمإتمر  

 حضور  درب الموسوي  0210\4\19-12 الوطنً االول لكلٌات طب االسنان علمًالمإتمر ال 

 حضور  درب الموسوي 0210\4\06-04 مًمإتمر عل 

 تفٍهى انًشاركح جامعة بغداد 0210 االسبوع الثقافً فً جامعة بغداد 

 االضثىع فً تؼهًًٍ
 رايؼح فً انخقافً

الملتقى العلمً الثانً لفرع طب اسنان االطفل   تغذاد
 والوقائً

فرع طب اسنان االطفال  0213\11\06

 والوقائً

انًشاركح تفٍهى 

 تؼهًًٍ
 حضور  درب الموسوي 0213\10\10-11 مدٌنة الطبمإتمر  

 حضور  كلٌة طب المستنصرٌة 0214\3\02-02 التاسع علمًالمإتمر ال 

السادس للمجلس العراقً  مإتمر علمً 
 لالختصاصات الطبٌة

 حضور  درب الموسوي 0214\3\32-31

 حضور  درب الموسوي 0214\10\12-12 مدٌنة الطبمإتمر  

انًشاركح فً ٌىو  وزارة الصحة 0210\1\16 العربً ب االسنان فً الوطنٌوم ط 

طة االضُاٌ فً 

انىطٍ انؼرب 
القاء محاضرات  مدارس بغداد الدولٌة 0214\3\3 خدمة مجتمع  انؼرتً

 وتوعٌة صحٌة
 حضور   0214\3\02-02 مإتمر علمً 

 حضور  درب الموسوي 0214 يؤتًر انتحذي انؼًهً 

كهٍح انؼهىو رايؼح  فً 0214 حٍائٍحانتقاَح اال 

 انُهرٌٍ

 حضىر

انًشاركح فً ورشح  كلٌة الطب -قاعة المإتمرات 0214\3\12-13 آر سًبً ورشة عمل , 

 ػًم
انًشاركح فً ورشح  جامعة بغداد 0215 نتذرٌة انهزاٌ االيتحاٍَح 

 ػًم
فرع طب اسنان االطفال  0215\3\0 شق الشفة والحنك الوالدي 

 والوقائً

 انقاء يحاضرج

انًشاركح  المدارس االبتدائٌة 0215\3\16 خدمة مجتمع 

تًحاضراخ تخقٍفٍح 
وػهًٍح وزٌارج 

يٍذاٍَح نهًذراش 

 االتتذائٍح

 

 

 حضور  قاعة درب الموسوي 0215\12\10 0215مإتمر المختبرات لعام 

 

 

 انُزف انذونًيؤتًر
 0215\10\12فً 

انُزف  \قاػح قصر انخقافح

 األشرف
  حضور



 

 

 

 

 

 

 

 يؤتًر انكهٍاخ انطثٍح 
 قاػح درب انًىضىي 0215\10\16-12 

 حضور 

انًهتقى انؼهًً انخانج نفرع طة أضُاٌ األطفال  

 وانىقائً

 0215\10\31فً  
 -فرع طة أضُاٌ األطفال 

 رايؼح تغذاد
حضىر ويشاركح 

 تثىضتر
 انًؤتًر انؼهًً انطاتغ نالختصاصاخ انطثٍح 

 قاػح درب انًىضىي 0216\3\16
 حضور 

 تغذاد\انًؤتًر انؼهًً انخانج نهًؼهذ انطثً انتقًُ 
 قاػح درب انًىضىي 0216\3\03

 حضور 

المشاركة المٌدانٌة  مدارس بغداد الدولٌة 0212\3\02 العالمًالفم ٌوم صحة  
والقاء المحاضرات 

على التالمٌذ واجراء 
 المسابقات

انًؤتًر انؼهًً انخايص ػشر نكهٍح انطة رايؼح  

 ذادتغ

 حضىر قاعة درب الموسوي 0216\11\09فً 

انًؤتًر انُزف انذونً انخانج وانًهتقى انؼًهً  

 انذونً انخاًَ ألطثاء االضُاٌ

-16فً 
12\10\0216 

 حضىر قصر الثقافة

-01فً  يؤتًر كهٍح انطة رايؼح تغذاد 

00\10\0216 
 حضىر قاعة درب الموسوي

 حضىر كلٌة طب االسنان 0222\12\2 دورج تاهٍهٍح نكفاءج انحاضىب 

 حضىر الجامعة المستنصرٌة 0220\11\01 دورج انهغح االَزهٍسٌح 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0229\10\03 دورة التعلٌم المستمر 

 0212\1\12يٍ  دورج انتأهٍم انترتىي نهتذرٌطٍٍٍ 

 0212\0\12انى 
 حضىر جامعة بغداد

 0212\1\12 يٍ  دورج انهغح انؼرتٍح نهتذرٌطٍٍٍ 

 0212\0\12 انى
 حضىر جامعة بغداد

انى  0212\1\12فً  انترقٍح انؼهًٍح فً كفاءج انحاضىب دورج 

01\1\0212 
 حضىر جامعة بغداد

 حضىر كلٌة طب االسنان 0212\5\06 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0212\11\32 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0211\5\04 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0211\11\32 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0210\3\02 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0210\11\11 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0210\11\02 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0213\3\05 انًطتًر ؼهٍىانت دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0213\11\06 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0214\3\6 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0214\3\12 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0214\10\01 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0214\11\03فً  دورج انؼهٍى انًطتًر 

 حضىر كلٌة طب االسنان 0214\11\12فً  انًطتًر انؼهٍى دورج 

 دورج انؼهٍى انًطتًر 

02\10\0215 
 -قطى طة أضُاٌ األطفال 

 رايؼح تغذاد

 حضىر



 

 

 

 

 

 

 

 دورج انؼهٍى انًطتًر 
72\01\7102 

 -فرع انؼهىو األضاضٍح 
 ادرايؼح تغذ

 حضىر

 دورج انؼهٍى انًطتًر 

 13\3\0216 
 -قطى طة أضُاٌ األطفال 

 رايؼح تغذاد

 حضىر

 حضىر فرع صناعة االسنان turnitin 12\11\0215ورشح ػًم نثرَايذ االضتالل  

 حضىر فرع صُاػح االضُاٌ 0216\11\04 انًطتًر دورج انتؼهٍى 

االطفال فرع طة اضُاٌ  0216\10\02 انًطتًر انتؼهٍى دورج 

 وانىقائً
 حضىر

كىرش انتطىٌر انخاص تًؼايم انتأحٍر انخاص  

 تانًزالخ انؼهًٍح

 حضىر جامعة بغداد 0212\1\2-10

 حضىر فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0212\1\0 حهقح دراضٍح ػهًٍح د.يُى ػثذ هللا, د.يحًذ غانة  

 حضىر اضُاٌ االطفال وانىقائًفرع طة  0212\1\3 حهقح دراضٍح ػهًٍح د.يحًذ قحطاٌ فً  

 حضىر فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0212\3\5 حهقح دراضٍح ػهًٍح د.أضٍم, د.َادٌح,د.تٍذاء  

 حضىر فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0212\4\32 ح دراضٍح ػهًٍح د.زٌُة, د.تاٌ حهق 

 حضىر ُاٌ االطفال وانىقائًفرع طة اض 0212\5\2 حهقح دراضٍح ػهًٍح د.ػثٍر ,د.يحًذ غانة  

انًشاركح فً ٌىو صحح انفى انؼانًً تىضتر, فٍهى  
 وحائقً, فٍهى انحشذ انشؼثً 

 يشاركح قاعة درب الموسوي 0212\3\02

َشر أطروحح انًارطتٍر ككتاب ػهى يىقغ اليثرخ  

انؼانًً )َطخح غالف انكتاب فً يحفظح ػاو 

0216-0212 

 َشر موقع المبرت 0212

ػهًً نٍىو واحذ فً األضثىع نهتؼاوٌ يغ كهٍح تفرؽ  
 طة االضُاٌ انزايؼح انؼراقٍح

كلٌة طب االسنان الجامعة  0212\4\32
 العراقٌة

 

 3االشراف ػهى يشارٌغ انتخرد ػذد  

 .رسم حسه7

The of Oral Hygiene 

Instructions on The Gingival 
Health Condition in A group of 

8 Years Boys School Children 

 دٌُا يُاف:.0
Occurrence of rampant and nursing 

caries among a group of kindergarten 

children 

 .راٍَا يحًذ3
Dental caries and dental treatment 

needs among a group of 6 years old 

Iraqi school children. 

فرع طة اضُاٌ االطفال  

 وانىقائً
 يشرف

انًٍذاٍَح وانقاء انًحاضراخ وارراء انسٌارج  
انًطاتقاخ نطهثح انًرحهح االتتذائٍح فً ٌىو صحح 

 انفى انؼانًً 

مدرسة السٌادة الوطنٌة  0212\3\12
 االبتدائٌة

 يشاركح

يحاضرج ػٍ يؼايم انتأحٍر نهًزالخ انؼهًٍح  إنقاء 

 فً انُذوج انؼهًٍح 

فرع طة اضُاٌ االطفال  0212\1\12

 وانىقائً
 يحاضر

 حضىر فرع العلوم االساسٌة 0212\1\05 ػٍ االدياٌ   َذوج االرشاد انترتىي 



 

 

 

 

 

 

 

فرع طة اضُاٌ االطفال  0212\0\06 َذوج ػهًٍح د.زٌُة انذهاٌ ,د.يٍُح  
 وانىقائً

 حضىر

إنقاء يحاضرج ػٍ انؼًهٍاخ انزراحٍح فً طة  

 أضُاٌ األطفال فً انُذوج انؼهًٍح 

ال فرع طة اضُاٌ االطف 0212\3\10

 وانىقائً
 يحاضر

فرع ايراض يا حىل  0212\3\14 دورج انتؼهٍى انًطتًر فرع ايراض يا حىل االضُاٌ  

 االضُاٌ
 حضىر

فرع ايراض يا حىل  0212\3\14 ورشح انؼًم فً فرع ايراض يا حىل االضُاٌ  

 االضُاٌ
 حضىر

دورج انتؼهٍى انًطتًر فرع طة اضُاٌ االطفال  

 وانىقائً 

فرع طة اضُاٌ االطفال  0212\3\19فً 

 وانىقائً
 حضىر

كلٌة طب االسنان جامعة  0216 انهزُح االيتحاٍَح انًركسٌح 
 بغداد

 ػضى

 ػضى فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0216كاَىٌ انخاًَ  نزُح االيتحاٌ انؼًهً نطهثح يؼادنح انشهادج  

 ػضى ة اضُاٌ االطفال وانىقائًفرع ط 0212-0216 نزُح يختثر فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 

 ػضى فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0212 انهزُح انتحضٍرٌح فً ٌىو صحح انفى انؼانًً 

كلٌة طب االسنان جامعة  0212 نزُح تؼرٌة األرهسج انطثٍح 
 بغداد

 ػضى

 ػضى فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0212 نزُح ايتحاٌ انؼًهً انُهائً نهًرحهح انخايطح 

 ػضى فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0212حسٌراٌ  نزُح االيتحاٌ انؼًهً نطهثح يؼادنح انشهادج  

نزُح اضتالل انثحىث انؼهًٍح الغراض انترقٍح  

 انؼهًٍح

 ػضى فرع طة اضُاٌ االطفال وانىقائً 0212

كلٌة طب االسنان جامعة  7371\4\11فً  يٍ انطٍذ ػًٍذ انكهٍح كتاب شكر  
 دادبغ

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

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

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 The level of streptococcus mutans and lactobacilli in the 

dental plaque among rampant, nursing and caries free children 

مجلة كلٌة طب 

 االسنان جامعة بغداد

0211 

2 Congenitally missing and supernumerary teeth among a group 

of 3-12 years old children with cleft lip and/ or palate in Iraq 
 

مجلة كلٌة طب 
 االسنان جامعة بغداد

0215 

3 Oral health status and treatment needs among 3-12 years old 

children with cleft lip and/or palate in Iraq 

مجلة كلٌة طب 
 االسنان جامعة بغداد

0210 

4 Correlation between caries related bacteria in plaque and 

saliva in different age group children 

لٌة طب مجلة ك
 االسنان جامعة بغداد

0210 

5 Gingival Health Condition In Relation To Salivary Alkaline 
Phosphatase and Secretor Status AB Blood Type Among A 

Group of Primary School Children. 

 

المنظمة الدولٌة 

 -للبحوث العلمٌة

مجلة طب االسنان 

 والطب

0212 

6 Impact of Secretor Status (AB Blood Type) in Relation to 

Caries Experience Related to Salivary Alkaline Phosphatase 
among a Group of School Children 

المنظمة الدولٌة 

 -للبحوث العلمٌة

 مجلة طب االسنان

0212 

7  Correlation between Caries Related Microorganisms in the 

Dental Plaque and Saliva with Dental Caries Level in the 

Upper and Lower Jaws in 5-9 Years Old Children in Baghdad 
City. 

مجلة كلٌة طب 

 االسنان جامعة بغداد

0212 

8 Salivary TNF-α  and Alkaline Phosphatase in Relation to 

Gingival Health Condition According to Nutritional Status 

among a Group of School Children. Zainab Jum’a Ja’far, 

Aseel Haidar Al-Asadi, Suha Talal Abd.  

المجلة الدولة للعلوم 

 والبحوث

0212 

9 Dental caries experience and severity in relation to 

salivary TNF- α and AlP in a group of overweight 

children compared with normal weight children. Zainab 

Jum’a Ja’far 

المجلة الدولة للعلوم 

 والبحوث

0212 

10 Dental caries and dental treatment needs among a group 

of 6 years old Iraqi school children. Zainab Jum’a 

Ja’far, R Mohammed. IJSR,6(5)2017 

لوم المجلة الدولة للع

 والبحوث

0212 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      



 

 

 

 

 

 

 

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0229\2\06فً  رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ \ شكر وتقذٌر 1

 0229\9\13 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ \ ذٌروتق شكر 0

 0229\11\00 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ \ ويكافأج شكر 3

 0212\0\12 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ \ ويكافأج شكر 1

 7337\3\04 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ \ وتقذٌر شكر 5

 0214\1\02 انطٍذ انىزٌر وتقذٌر شكر 

 0214\4\13 َقاتح أطثاء األضُاٌ وتقذٌر شكر 

 0215\0\06 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ  شكر وتقذٌر 

 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ  كتاب شكر وتقذٌر 
11\5\0216 

 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ  وتقذٌر شكر كتاب 
32\6\0216 

 رايؼح تغذاد\ًٍذ كهٍح طة األضُاٌ ػ وتقذٌر آخر شكر كتاب 
32\6\0216 

 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ  وتقذٌر شكر كتاب 
10\12\0216 

 يكتة انطٍذ رئٍص انىزراء وتقذٌر شكر كتاب 
12\2\0216 

 رئٍص انزايؼح انطٍذ - وتقذٌر شكر كتاب 
32\2\0216 

 رئٍص انزايؼح انطٍذ - وتقذٌر شكر كتاب 
4\1\0216 

 7371\4\11 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ  وتقذٌر شكر كتاب 

 2017 رايؼح تغذاد\ػًٍذ كهٍح طة األضُاٌ  وتقذٌر شكر كتاب 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 0212 نشر أطروحة الماجستٌر ككتاب على موقع المبرت العالمً 1

0   

3   

1   



 

 

 

 

 

 

 

5   

2   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

     انؼرتٍح         

     االَكهٍسٌح         

   CD يهحىظح : ٌتى تطهٍى َطخح ػهى  


