
 

 11يٍ  1صفحخ     

 

 خانذارٛ حنظٛزا

  ايٛم يحًذ رحًٍ  يُٗ عجذهللا طهٛىـى:ـــــاالطـ

 1711 ربرٚخ انًٛـالد:

 الطُبٌاانفى ٔ يبحٕل طت ٔجزاحّ:انعبو خصصانز

 طُبٌ انٕلبيٙاالطت :   انذلٛك خصصانز

 يظبعذ يذرصانهمت انعهًٙ:

 انهغبد:انعزثٛخ ٔ االَكهٛشٚخ 

 d_mona09@yahoo.comاالنكززَٔٙانجزٚذ 

 

 .ً  : انًؤْالد انعهًٛخ 

 انزبرٚخ انكهٛـــخ انجبيعخ انجهذ انشٓبدح د

 2112 طت االطُبٌ ثغذاد انعزاق انًبجظزٛز  1

 2116 طت االطُبٌ ثغذاد انعزاق نذثهٕو انعبنٙا  2

 9111 طب السنان بغداد العراق البكلوريوس  3
 

 :انزذرٚض انجبيعٙ.  

 انٗ –انفززح يٍ  انجبيعخ انجٓخ  )انكهٛخ /انًعٓذ( د

 ٔنغبٚخ اٌٜ  - 2115 جبيعخ ثغذاد طت االطُبٌكهٛخ   1

2     

 انمظى اطى األطزٔحخ 
يبجظزٛز / 

 دكزٕراِ
 انظُخ



 

 11يٍ  2صفحخ     

 

 انٗ –انفززح يٍ  انجبيعخ انجٓخ  )انكهٛخ /انًعٓذ( د

1  

Effect of german chamomile 
(matricaria recutita) extracts 
on Mutans Streptococci in 

comparison to chlorhexidine 
gluconate: A comparative in 

vitro and in vivo study 

طب االسنان 
 وقائيال

 ماجستير
 جامعة /بغداد

1091 

2      
3      

 

 . 2111يُذ  : انًؤرًزاد ٔانُذٔاد انعهًٛخ انزٙ شبرن فٛٓب 

َٕع  يكبٌ اَعمبدْب انظُخ انعُٕاٌ د

 انًشبركخ

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ 2111 َذٔح انزعهٛى انًظزًز  1

 يشبرن جبيعخ انُٓزٍٚ 2111 دٔرح حبطجبد رطٕٚزٚخ  2

3  
 2111 يؤرًز انذراطبد انعهٛب

كهٛخ طت االطُبٌ 

 /جبيعخ ثغذاد
 ثحش

يؤرًز كهٛبد طت االطُبٌ االٔل فٙ   4

 انعزاق
 حضٕر ثغذاد 2112

5  
 2112 َذٔح رعهٛى يظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 /جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

6  
 2112 َذٔح رعهٛى يظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

1  
 2113 َذٔح رعهٛى يظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

8  
 2113 رعهٛى يظزًزَذٔح 

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

7  
 2114 َذٔح رعهٛى يظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

11  
 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ 2114 َذٔح رعهٛى يظزًز



 

 11يٍ  3صفحخ     

 

َٕع  يكبٌ اَعمبدْب انظُخ انعُٕاٌ د

 انًشبركخ

انًؤرًز انعهًٙ انظبدص نهًجهض   11

 انعزالٙ نالخزصبصبد انطجٛخ
 حضٕر ثغذاد 2114

12  
 2115 َذٔح انزعهٛى انًظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

13  
 2115 َذٔح انزعهٛى انًظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

14  
 2116 َذٔح انزعهٛى انًظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

15  
 2116 َذٔح انزعهٛى انًظزًز

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

16  
 2115 انًهزمٗ انعهًٙ االٔل نهزعٕٚضبد انظُٛخ

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد
 حضٕر

انًهزمٗ انعهًٙ انثبَٙ نطت االطُبٌ   11

 االطفبل ٔانٕلبيٙ
2113 

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد

ثٕطزز 

 عهًٙ

انًهزمٗ انعهًٙ انثبنش نطت اطُبٌ   18

 االطفبل ٔانٕلبيٙ
2115 

كهٛخ طت االطُبٌ 

 جبيعخ ثغذاد

ثٕطزز 

 عهًٙ

نطت انكُذ٘انًؤرًز انعهًٙ انثبنش   17 ثٕطزز  كهٛخ طت انكُذ٘ 2116 

 عهًٙ

يؤرًزانحشٕاد انجذٔر فٙ َمبثخ اطجبء   21

 االطُبٌ

ثٕطزز  َمبثخ اطجبء االطُبٌ 2116

 عهًٙ

انمبء  كهٛخ طت االطُبٌ 2113 َذٔح عهًٛخ  21

 يحبضزح

انمبء  كهٛخ طت االطُبٌ 2113 َذٔح عهًٛخ  22

 يحبضزح

23  
 َذٔح عهًٛخ

 انمبء كهٛخ طت االطُبٌ 2114

 يحبضزح

24  
 َذٔح عهًٛخ

انمبء  كهٛخ طت االطُبٌ 2115

 يحبضزح

25  
 َذٔح عهًٛخ

انمبء  كهٛخ طت االطُبٌ 2116

 يحبضزح

26  
 َذٔح عهًٛخ

28-

12-

2114 

 

 كهٛخ طت االطُبٌ

 حضٕر

21  
 َذٔح عهًٛخ

13-4-

2114 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ



 

 11يٍ  4صفحخ     

 

َٕع  يكبٌ اَعمبدْب انظُخ انعُٕاٌ د

 انًشبركخ

28  
 َذٔح عهًٛخ

21-

12-

2114 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

27  
 َذٔح عهًٛخ

6-4-

2114 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

31  
 َذٔح عهًٛخ

18-

11-

2115 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

31  
 َذٔح عهًٛخ

13-4-

2115 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

32  
 َذٔح عهًٛخ

6-12-

2115 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

33  
 َذٔح عهًٛخ

21-2-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

34  
 َذٔح عهًٛخ

6-3-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

35  
 عهًٛخ َذٔح

11-4-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

36  
 َذٔح عهًٛخ

8-5-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

31  
 َذٔح عهًٛخ

13-

11-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

38  
 َذٔح عهًٛخ

25-

12-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

37  
 َذٔح عهًٛخ

8-6-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

41  
 انٕٛو انعبنًٙ نطت االطُبٌ

 يجًٕعخ يٍ 2115

 يذارص ثغذاد

انًشبركخ 

ثًجًٕعخ 

فعبنٛبد 

 رثمٛفٛخ



 

 11يٍ  5صفحخ     

 

َٕع  يكبٌ اَعمبدْب انظُخ انعُٕاٌ د

 انًشبركخ

41  
 انٕٛو انعبنًٙ نطت االطُبٌ

يجًٕعخ يٍ  2116

 يذارص ثغذاد

انًشبركخ 

ثًجًٕعخ 

فعبنٛبد 

 رثمٛفٛخ

42  
 َذٔح عهًٛخ

4-1-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

حٕل االديبٌ عهٗ ٔطبيم  َذٔح عهًٛخ  43

 االرصبل

22-2-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

44  
 ريبطخ يجهض انٕسراءَذٔح 

22-3-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

45  
 حٕل االطزًبرح االنكززَٔٛخ َذٔح عهًٛخ

5-

2116 

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ

46  
 اطجٕع انشعجخ انجبٕٚنٕجٛخ

21-4-

2116 

كهٛخ انطت جبيعخ 

 ثغذاد

 حضٕر

41  
 انًؤرًز انعهًٙ نهكهٛخ انزمُٛخ انطجٛخ

4-

2116 

 حضٕر ثغذاد

انزذرٚجٛخ عٍ انًذلك انذاخهٙ انذٔرح   48

 ٔفك انًعٛبر انذٔنٙ

15-3-

2116 

 يشبرن كهٛخ طت االطُبٌ

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ 2116 َذٔح انزعهٛى انًظزًز  47

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ 2111 َذٔح انزعهٛى انًظزًز  51

 حضٕر كهٛخ طت االطُبٌ 2111 َذٔح انزعهٛى انًظزًز  51

 ٕٚطزز  2111 /كزثالءيشبركخ فٙ يؤرًز كهٛخ طت   52

يشبركخ فٙ يؤرًز حشٕاد   53

 انجذٔر/انُمبثخ

 ثٕطزز  2111

 ثٕطزز انُجف 2111 انًشبركخ فٙ يؤرًز انُجف انذٔنٙ  54

انًشبركخ فًٛؤرًز انٓٛئخ نالخزصبصبد   55

 انطجٛخ

 حضٕر كهٛخ انطت 2111

 

 

 

 انزعهٛى.انًشزٔعبد انجحثٛخ فٗ يجبل انزخصص نخذيخ انجٛئخ ٔانًجزًع أٔ رطٕٚز  



 

 11يٍ  6صفحخ     

 

 انظُخ يحم انُشز اطى انجحش د

1  Oral health knowledge and 

behavior in relation to oral 

hygiene and gingival condition 

among a group of industry 

workers. 

 2016 لجٕل َشز / كهٛخ طت االطُبٌ

2  Salivary IgA and Total Protein 

among Children with Caries and 

Caries Free Groups, Correlating 

to Their Mothers. 

 2017 (IJSR) يُشٕر

 

 : عضٕٚخ انٓٛئبد انعهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ. 

 َٕع انعضٕٚخ انظُخ اطى انٓٛئخ د

  1777 انعزاقطجبء االطُبٌ فٙ عضٕ َمبثخ ا  1

سنان االطفال والوقائي في جمعية اطباء اعضو   2
 صاصتاالخ

1094  

3     
 

 : األَشطخ انعهًٛخ األخزٖ.  

)داخم /  انظُخ يكبٌ انُشبط َٕع انُشبط د

 خبرج( انكهٛخ

لجنة الهيئة عضو   1
التدريسية في 

 القسم

 1091منذ  والوقائي االطفال فرع
 لحد االن

 داخل

عضو لجنة   2
المخزن لتجهيز 

 المواد

 1092 االطفال والوقائي فرع
1093 

 داخل

عضو لجنة الجرد   3
 الخاص بمخزن
 الكلية العام

 داخل 1093 فرع االطفال والوقائي



 

 11يٍ  1صفحخ     

 

)داخم /  انظُخ يكبٌ انُشبط َٕع انُشبط د

 خبرج( انكهٛخ

عضو لجنة   4
الصيانة الخاصة 
 باجهزة االسنان

 داخل 1093 االطفال والوقائي فرع

عضو لجنة   5
حساب السعي 
السنوي والعملي 
لطلبة المرحلة 

 الخامسة

 1092منذ  فرع االطفال والوقائي
 لحد االن

 داخل

عضو في اللجان   6
المسؤولة عن 

نظافة مراقبة 
وتعقيم العيادات 

 والقسم

 1092منذ  االطفال والوقائي فرع
 لحد االن

 داخل

لجنة عضو   1
اجتماعية في 

الملتثقى العلمي 
لقسم  الثاني

 االطفال والوقائي

 داخل 1093 فرع االطفال والوقائي

عضٕ نجُخ   8

رحضٛزٚخ فٙ 

ٗ انعهًٙ انًهزم

 انثبنش

نمظى االطفبل 

 ٔانٕلبيٙ

 داخل 1095 والوقائيفرع االطفال 

عضٕ نجُخ   7

 ايزحبَٛخ
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 داخل 1095/1096



 

 11يٍ  8صفحخ     

 

)داخم /  انظُخ يكبٌ انُشبط َٕع انُشبط د

 خبرج( انكهٛخ

عضٕ نجُخ   11

انحضٕر نطهجخ 

انًزحهخ 

 انخبيظخ

 داخل 1092/1093/1094/1095/1096 االطفال والوقائي فرع

عضٕ نجُخ   11

رذلٛمٛخ 

 ايزحبَٛخ

كلية طب 
 االسنان/جامعة بغداد

 داخل 1095/1096

 

 

  

  

  

  

 :انًمزراد انذراطٛخ انزٗ لًذ ثزذرٚظٓب. 

 انظُخ انًبدح انمظى د

1  
 لظى االطفبل ٔانٕلبيٙ

طت االطُبٌ انٕلبيٙ 

 انظزٚز٘

 216يُذ 

 ٔنغبٚخ االٌ

االشزاف  عهٗ ثحٕس انزخزج نطهجخ انًزحهخ   2

 انخبيظخ
 يٍ انطهجخ 2

2113-

2114 

االشزاف  عهٗ ثحٕس انزخزج نطهجخ انًزحهخ   3

 انخبيظخ
 انطهجخيٍ  2

2114-

2115 

االشزاف  عهٗ ثحٕس انزخزج نطهجخ انًزحهخ   4

 انخبيظخ
 طهجخ 3

2115-

2116 

االشزاف  عهٗ ثحٕس انزخزج نطهجخ انًزحهخ   5

 انخبيظخ
 طهجخ 3

2116-

2111 

 

 

 

 

  

  

  



 

 11يٍ  7صفحخ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انجحٕس انًُشٕرح داخم ٔخبرج انعزاق. 

 انًجهخجٓخ إصذار  انًجهذ انعذد انًجهخ انعهًٛخ عُٕاٌ انجحش د

1  Effect of 

german 

chamomile 

(matricaria 

recutita) 

extracts on 

Mutans 

Streptococci in 

comparison to 

chlorhexidine 

gluconate: A 

comparative in 

vitro and in vivo 

study 

يجهخ كهٛخ 

 طت االطُبٌ
24 

9 
1091 

كلية طب االسنان/جامعة 
 بغداد



 

 11يٍ  11صفحخ    

 

 انًجهخجٓخ إصذار  انًجهذ انعذد انًجهخ انعهًٛخ عُٕاٌ انجحش د

2  Oral health 

knowledge and 

behavior in 

relation to oral 

hygiene and 

gingival 

condition 

among a group 

of industry 

workers. 

يجهخ كهٛخ 

طت االطُبٌ/ 

 جبيعخ ثغذاد

 قبول نشر  

3  Salivary IgA 

and total 

protein among 

children with 

caries and 

caries free 

groups, 

correlating to 

their mothers 

    

 

  

  

 : كزت انشكز، انجٕايش ٔشٓبداد انزمذٚز. 

كزبة انشكز أٔ انجبيشح أٔ  د

 شٓبدح انزمذٚز

 انظُخ انجٓخ انًبَحخ

1  

 / ريبطخ انمظىطت االطُبٌكهٛخ  كزبة شكز ٔرمذٚز

 

 

 

2116 

 2114 / انعًبدحطت االطُبٌكهٛخ  كزبة شكز ٔرمذٚز  2

 2113 ٔسٚز انزعهٛى انعبنٙ كزبة شكز ٔرمذٚز  3

 2116 ريٛض جبيعخ ثغذاد كزبة شكز ٔرمذٚز  4

 2116 / انعًبح هٛخ طت االطُبٌك كزبة شكز ٔرمذٚز  5



 

 11يٍ  11صفحخ    

 

 

 :انزذرج انٕظٛفٙ. 

 انٗ –انفززح يٍ  انجٓخ انٕظٛفخ د

 1009-9111 مركز صحي / شارع المغرب اسنان متدرب طبيب  1
 1002 -1009 مركز صحي الراشدية طبيب اسنان / تامين صحي  2
 1004 -1002 مركز صحي ابن البلدي طبيب اسنان ممارس  3
اختصاص/دبلوم طبيب اسنان   4

 1099-1005 كلية طب االسنان عالي

 1091 كلية طب االسنان تدريسي/مدرس مساعد  5
 

 2116 ريبطخ انٕسراء كزبة شكز ٔرمذٚز  6

 26/5/2111 طت االطُبٌ كهٛخ شٓبدِ رمذٚزّٚ  1

 April/2112 طت االطُبٌكهٛخ  شٓبدِ رمذٚزّٚ  8

 19/3/2112 كهٛخ طت االطُبٌ شٓبدح رمذٚزٚخ  7

 26/11/2113 طت االطُبٌكهٛخ  شٓبدِ رمذٚزّٚ  11

 31/3/2114 طت االطُبٌكهٛخ  شٓبدِ رمذٚزّٚ  11

 21/12/2114 طت االطُبٌكهٛخ  شٓبدِ رمذٚزّٚ  12

 AprilL2015 طت االطُبٌكهٛخ  شٓبدح رمذٚزٚخ  13

 April/2115/8 طت االطُبٌكهٛخ  شٓبدح رمذٚزٚخ  14

 2111/3 االيُٙانًعٓذ انعبنٙ نهزطٕٚز  كزبة شكز ٔرمذٚز  15

 2111/1 انًعٓذ انعبنٙ نهزطٕٚز االيُٙ كزبة شكز ٔرمذٚز  16

 2111 انًعٓذ انعبنٙ نهزطٕٚز االيُٙ شٓبدح رمذٚزٚخ  11

 2111 كهٛخ االطزاء انجبيعخ شٓبدح رمذٚزٚخ  18

 2111 َمبثخ اطجبء االطُبٌ/ثغذاد شٓبدح رمذٚزٚخ  17

 2111 كهٛخ انطت/كزثالء شٓبدح رمذٚزٚخ  21

 2116 يؤرًز كهٛخ انزًزٚض رمذٚزٚخشٓبدح   21


