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 خانذارُ حنظُزا

  ايُم يحًذ رحًٍَىر احًذ كبظى َىطف حًزِ ـى:    ـــــاالطـ

 1893/  7/  22 ربرَخ انًُـالد:

 جبيعخ ثغذاد/ طت وجزاحخ انفى واالطُبٌ: انعبو خظضانز

 االطفبلطت اطُبٌ :   انذلُك خظضانز

 يظبعذ يذرصانهمت انعهًٍ:

 انهغبد:انعزثُخ و االَكهُشَخ 

 noor_ahmed_1983@yahoo.comكززوٍَ:انجزَذ االن

و /2007/3 19ثزبرَخ   41رلى االيز االدارٌ  حظت : ربرَخ اول رعٍُُ

انظبدر عٍ وسارح  2117/  2/  14ثزبرَخ  2424 رلى االيز انىسارٌ

فٍ انًزكش انظحٍ  فززح االلبيخ انذورَخانظحخ انعزالُخ نغزع لضبء 

ويٍ صى انزعٍُُ عهً يالن وسارح  انزعهُى انعبنٍ  انزخظظٍ انًغزة 

وانخبص 1888نظُخ  21اطزُبدا الحكبو انمزار رلى  وانجحش انعهًٍ

       1/  11ثزبرَخ  416حظت  رلى االيز انىسارٌ  ثزعٍُُ االوائم 

2008 / 

وحظت االيز 2119/ 2/  3زبرَخ ث2361وحظت رلى االيز انجبيعٍ 

  / / 2 7فٍ   312 /  32/ االدارٌ نكهُخ طت االطُبٌ جبيعخ ثغذاد انًزلى د

2008       

 أوالً : انًؤهالد انعهًُخ. 

 د
 انكهُـــخ انجبيعخ انجهذ انشهبدح

 انًعذل  انزبرَخ

1  
 طت االطُبٌ ثغذاد انعزاق ثكبنىرَىص

2116   / 

7/15  

91  .938 

    

 84.37 12/  1/  2014 طت اطُبٌ  ثغذاد انعزاق انًبجظزُز  2

      انذكزىراِ  3

 

 / 2014  / 12 28انظبدرح ثزبرَخ  8859رلى وصُمخ انزخزج نشهبدح انجكهىرَىص * 

 ثزمذَز جُذ جذا 259يٍ يجًىع  15انزخزج يٍ انذور االول وثزظهظم 

 ثزمذَز جُذ جذا 2115/  2/ 12ثزبرَخ انظبدرح  1217رلى وصُمخ انزخزج نشهبدح انًبجظزُز 
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 صبَُبً :انزذرَض انجبيعٍ. 

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

 أٌٜنغاٚح   -4102 جايؼح تغذاد طة االسُاٌ كهٛح   1

االششاف ػهٗ طهثح انًشحهح انخايسح خالل انؼًم انسشٚش٘ )انؼٛاداخ( نفشع طة اسُاٌ االطفال 

ٔانٕلائٙ ٔاٚضا االششاف ػهٗ يشاسٚغ انتخشج نطهثح انًشحهح انخايسح كًا يٕضح فٙ انجذٔل  
 ادَاِ :

 السنة  اسم الطالب  عنوان مشروع التخرج  ت

1  
Emergence of permanents incisors teeth 

among 6-9years old primary students in 

Baghdad-city Iraq     

 4102 ساسج طّ سشٛذ

2  Traumatic injury to permanent incisors 

among (6-12) years old  

صُٚح ػثذ انكشٚى .

 ػهٙ 
4102 

3  
Bad oral habits and associated 

malocclusion among 8-9 years old 

children  

يصطفٗ اتشاْٛى 

 جؼفش
4102 

4  
Occurrence of dental caries in the 

permanents first molar at 6 years age in 

Mandli area   

 4102 حًٛذ هٛميصطفٗ ج

5  
Mother knowledge and attitude and 

practice to word primary teeth among 4-

5 years old children   

يصطفٗ حسٍٛ 

 يحًذ
4102 

6  Nursing caries among 4-5 years old 

children  
 4102 احًذ ْاد٘ اتشاْٛى 

7  
Eruption of permanent first molar among 

6 years old children in relation to body 

mass index 

  4102 طّيٛسى ٔصفٙ 

9  Body mass index in relation to dental 

caries among 5 years old children  
  4102 يٛس حًٛذ حسٍ 

8  Feeding habits in relation to dental caries 

among 5 years old children  
  4102 يُٛا َضاس احًذ 

 
 

 

 انزٍ شبرن فُهب. وانذورادانًؤرًزاد وانُذواد انعهًُخراثعبً :  

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

مؤتمر العلمً السنوي الطباء االسنان   1
 الدورٌٌن 

 حضور  وزارة الصحة 8002

2  
 8022 دورة تعلٌم مستمر

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

3  
 8022-3-80 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

4  
 8022-3-82 علمٌة شهرٌةندوة 

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

5  
 8022-20-28 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

6  
 8022-20-86 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -االسنانطب 
 بغداد

 حضور

المؤتمر الوطنً الموحد االول لكلٌات   7
 طب االسنان العراقٌة 

8028 
وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً 
 العراقٌة 

 حضور

9  
 8028-3-23 دورة تعلٌم مستمر 

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

8  
 8028-5-2 دورة تعلٌم مستمر

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

11  
 8028-22-28 دورة تعلٌم مستمر

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

11  
 8023 دورة تعلٌم مستمر

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

12  
 8023-22-4 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

13  
 8024-5-22 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 القاء محاظرة

14  
 8024-4-6 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -االسنانطب 
 بغداد

 حضور

15  
 ندوة حول االدمان)ارشادتربوي

 (وتوجٌه نفسً
6-4-8024 

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

16  
 ندوة حفظ الغذاء)ارشاد تربوي

 (وتوجٌه نفسً
23-4-8024 

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

17  
 8024-20-86 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

19  
 8024-28-82 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

18  
 8024-22-83 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -االسنانطب 
 بغداد

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

21  
 8024-3-26 ندوة علمٌة شهرٌة

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

21  
 8024 مؤتمر مدٌنة الطب 

مستشفى مدٌنة الطب 
وزارة - التعلٌمً

 الصحة
 حضور

 222التاهٌل التربوي دورة   22
 للتدرٌسٌٌن

8024 
مركز التطوٌر 

-المستمروالتعلٌم 
 جامعة بغداد

 مشاركة

23  
 8024 للتدرٌسٌٌن 268دورة اللغة العربٌة 

مركز التطوٌر 
-والتعلٌم المستمر
 جامعة بغداد

 مشاركة

 PCR 2014ورشة عمل للتدرٌب على   24
جامعة -كلٌة الطب  
 بغداد

 حضور

25  
 8024 دورة تعلٌم مستمر 

فرع التشخٌص 
كلٌة طب –الفمً
 جامعة بغداد–االسنان

 حضور

26  
 8024 دورة تعلٌم مستمر 

-فرع العلوم االساسٌة
-كلٌة طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

27  
 8024 دورة تعلٌم مستمر 

-فرع تقوٌم االسنان
-كلٌة طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

29  
 8024 دورة تعلٌم مستمر 

فرع طب اسنان 
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

28  
 8025 كربالء–ملتقى اطباء اسنان العراق 

مركز المسعودي 
التخصصً لطب 

نقابة -كربالء -االسنان
 اطباء االسنان

 حضور

مؤتمر النجف الدولً االول لطب   31
 االسنان 

8025 
-نقابة اطباء االسنان

 النجف
بوستر علمً  

 +حضور

المؤتمر التاسع لكلٌة الطب جامعة   31
   النهرٌن 

8025 
جامهة –كلٌة الطب 

 النهرٌن
بوستر علمً 

 +حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

32  
 8025 مؤتمر مدٌنة الطب 

مستشفى مدٌنة الطب 
وزارة –التعلٌمً 

 الصحة
 حضور

الملتقى العلمً الثالث لطب اسنان   33
 االطفال والوقائً 

8025 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد
بوسترعلمً 

 +حضور

34  
 8025-28-80 دورة تعلٌم مستمر 

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

للجنة االرشاد التربوي حلقة نقاشٌة   35
 والتوجٌه النفسً 

8025-4 
-كلٌة طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة شعبة ضمان الجودة وتقوٌم   36
 االداء 

22-22-8025 
-كلٌة طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

37  
 8025-3-8 حلقة نقاشٌة دراسٌة 

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

39  
 8025-4-23 ندوة علمٌة شهرٌة

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

38  
 8025-8-83 ندوة علمٌة شهرٌة

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

 8025 ندوة حول االستالل   41
-كلٌة طب االسنان

 جامعة بغداد
 حضور

41  
 8025-3-2 ندوة علمٌة شهرٌة

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

42  
 8025-20-22 ندوة علمٌة شهرٌة

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

43  
 8025-20-23 ندوة علمٌة شهرٌة

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

44  
 8025-22-25 ندوة علمٌة شهرٌة

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

45  
 8025-28-6 ندوة علمٌة شهرٌة

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

46  
 ندوة داء القطط )ارشاد تربوي

 (والتوجٌه النفسً 
82-28-8025 

قسم طب اسنان 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر السابع لمجلس العراقً   47
 لالختصاصات الطبٌة

8026 
العراقً المجلس 

-لالختصاصات الطبٌة
 وزارة التعلٌم العالً

 حضور

49  
 8026 مؤتمربغداد  لحشوات الجذور 

نقابة اطباء االسنان 
 العراقٌة

 حضور

 8026 مؤتمر الجامعة التقنٌة الوسطى   48
وزارة التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً
 حضور

 8026 مؤتمر الحادي عشر للدراسات العلٌا   51
كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

 8026 المؤتمر الخامس عشر لكلٌة الطب   51
جامعة  –كلٌة الطب 

 بغداد
 حضور

مؤتمر كردستان العالمً  االول لطب   52
 االسنان 

8026 
نقابة اطباء كردستان 

 اربٌل-العراق
 حضور

53  
 13-3-8026 دورة تعلٌم مستمر

طب اسنان فرع 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 بغدادجامعة 

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

54  
 2016 تعلٌم مستمر وورشة عمل ندوة 

فرع امراض وجراحة 
كلٌة -ماحول االسنان

جامعة –طب االسنان 
 بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  8026-28-22 دورة تعلٌم مستمر  55
كلٌة -االطفال والوقائً

جامعة -طب االسنان
 بغداد

 حضور

-االسنانفرع صناعة  8026-22-84 دورة تعلٌم مستمر   56
-كلٌة طب االسنان

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة االرشاد التربوي والتوجٌه   57
 النفسً 

فرع العلوم االساسٌة  84-22-8026
-كلٌة طب االسنان–

 جامعة بغداد

 حضور

قسم ضمان الجودة  8026 دورة مدقق جودة داخلً  59
واالداء الجامعً 
–رئاسة جامعة بغداد 
 كلٌة طب  االسنان

 مشاركة

وسائل االتصال ندوة االدمان على   58
 االلكترونً 

–كلٌة طب االسنان  88-8-8026
 جامعة بغداد

 حضور

-كلٌة طب االسنان 8026-2-4 ندوة حول مرض النكاف   61
 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  8026-8-82 ندوة علمٌة شهرٌة   61
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

علمٌة شهرٌةندوة   62 فرع طب اسنان  21-4-8026 
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  8026-5-2 ندوة علمٌة شهرٌة  63
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

فرع طب اسنان  8026-28-85 ندوة علمٌة شهرٌة  64
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  8026-22-23 ندوة علمٌة شهرٌة  65
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان  8026-3-6 ندوة علمٌة شهرٌة  66
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

-22-84حضور دورة تعلٌم مستمر بتارٌخ   67
8026 

 حضور لسى صُاػح االسُاٌ  داخهٙ 24-11-2016

    المشاركة فً ٌوم الصحة العالمً   69

فرع طب اسنان  8021 حلقة دراسٌة نقاشٌة   68
–االطفال والوقائً 
–كلٌة طب االسنان 

 جامعة بغداد

 حضور

 حظٕس دٔسج تؼهٛى يستًش تتاسٚخ-  71

 
داخم لسى طة اسُاٌ  01-3-4102

 ٔانٕلائٙاالطفال 
 حضور

محاضرة 86زٌنب الدهان   71 داخم لسى طة اسُاٌ  26-2-2017 2/2017/

 االطفال ٔانٕلائٙ
 حضور

82.محمد قحطان محاضرة   72 داخم لسى طة اسُاٌ  25/2/2017 25/2017/

 االطفال ٔانٕلائٙ
 حضور

حضور محاضرة د.زٌنب جمعة 12  73
28/3/2017 

داخم لسى طة اسُاٌ  12/3/2017

 ٔانٕلائٙاالطفال 
 حضور

26حضور محاضرة د.نبال  16  74 داخم لسى طة اسُاٌ  16/42017 4/2017/

 االطفال ٔانٕلائٙ
 حضور

محاضرة بتارٌخ  القاء  75 داخم لسى طة اسُاٌ  14/5/2017 24/ 5/2017/ 

 االطفال ٔانٕلائٙ
القاء 

 محاضرة

 حشٕاخ انجزٔس انشاتغ حظٕس يؤتًش  

85-84 /8/8021 
24-

25/2/20173
-3-2017 

خاسج  لسى طة اسُاٌ 

 االطفال ٔانٕلائٙ
 حضور

مً االول للجمعٌة العراقٌة لحظور مؤتمر االع 
8021-3-3لجراحة الوجه والفكٌن   

داخم لسى طة اسُاٌ  

 االطفال ٔانٕلائٙ
 حضور

مشاركة ببوستر علمً خالل مؤتمر كلٌة طب  
6-5االسنان جامعة بغداد  /5/8021 

مشاركة  داخلً  6-5-2017
 بوستر 



 

 11يٍ  11طفحخ    

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

المشاركة ببوشور علمً وحاضرة علمٌة  خالل  
FDIٌوم الصحة العالمً   80-3-8021  

مشاركة  خارج  20/3/2017
ببروشور 
واعطاء 
 محاضرة

حضور ورشة عمل فً قسم صناعة االسنان  
28بتارٌخ  /1/2017 

 حضور قسم صناعة االسنان  12/1/2017

امراض وجراحة حضور ورشة عمل فً قسم  
83ماحول االسنان  /3/2017 

قسم جراحة وامراض  23/3/2017
 ماحول االسنان 

 حضور

حضور ندوة االرشاد التربوي بتارٌخ  
84/5/8021  

خارج قسم طب اسنان  24/5/2017
 االطفال 

 حضور

     

 

 
 

 

 عضىَخ انهُئبد انعهًُخ انًحهُخ وانذونُخ.طبدطبً:  

 العضوٌةنوع  السنة اسم الهٌئة ت

  اسنان طبٌبة  8001 اطباء االسنان العراقٌةعضو نقابة   1

 

 .طبثعب : األَشطخ انعهًُخ األخزي 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت
 الفرع

ػضٕ نجُح ضًاٌ انجٕدج داخم   1

 4102 جامعة بغداد-طب االسنانكلية  انكهٛح 
 ولغاية االن

 فرعداخل ال

انثٛاَاخ ػٍ  نجُح نتذلٛكػضٕ   2

اػذاد خشٚجٙ انذساساخ انؼهٛا 

تكافح االختصاصاخ نالػٕاو  

 4102ٔنغاٚح  4101

كلية طب -شعبة الدراسات العليا
 جامعة بغداد-االسنان

 خارج الفرع 4102

كلية طب –خمزن ادليكانيك  عضو جلنة جرد خمزن ادليكانيك   3
جامعة بغداد-االسنان  

 خارج الفرع 4102



 

 11يٍ  11طفحخ    

 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت
 الفرع

متابعة و احتساب  عضو جلنة  4
طب اسنان –متطلبات السريري 

 للمرحلة اخلامسة  االطفال 

فرع طب اسنان االطفال والوقائي  
 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

4102-
4102-
4102 

 داخل الفرع

عضو جلنة تدقيقية لغرض اعادة   5
هيكيلية السجالت االمتحانية 

 ونقلها اىل احلاسبة 

 خارج الفرع 4102 بغدادجامعة –كلية طب االسنان 

عضو جلنة تدقيقية لتدقيق الكتب   6
ادلفقودة يف الكلية والبالغة عددها 

 ( جملة012(كتاب و )0244

 الفرع داخل 4102 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

كلية طب -خمزن القرطاسية عضو جلنة جردخمزن القرطاسية   7
جامعة بغداد-االسنان  

 خارج الفرع 4102

ػضٕ نجُح احتساب سؼٙ انسُٕ٘   9

 انًشحهح انشاتؼح 
فرع طب اسنان االطفال والوقائي  

 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 
4102-
4102 

 داخل الفرع

ػضٕ نجُح تمسٛى طهثح انًشحهح   8

 انخايسح داخم انؼٛاداخ 
فرع طب اسنان االطفال والوقائي 

جامعة –كلية طب االسنان   -
 بغداد

4102-
4102-
4102 

 داخل الفرع

ػضٕ نجُح يكتثح فشع طة اسُاٌ   11

 االطفال ٔانٕلائٙ 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

4102-
4102-
4102-
4102 

 داخل الفرع

فرع طب اسنان االطفال  ػضٕ نجُح انًخضٌ   11
–كلية طب االسنان   -والوقائي

 جامعة بغداد

4102-
4102-
4102 

 داخل الفرع

ػضٕ  نجُح غشفح انتخذٚش لصٛش   12

 االيذ 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

 داخل الفرع 4102



 

 11يٍ  12طفحخ    

 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت
 الفرع

 ًُالشاخلاػح انػضٕ نجُح   13

 طة اسُاٌ االطفال  –انصغشٖ 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

 داخل الفرع 4102

ػضٕ نجُح لاػح انًُالشاخ انكثشٖ   14

 انٕلائٙ –
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

4102-
4102 

 داخل الفرع

نجُح تجٓٛض طهثح انذساساخ انؼهٛا   15

 ٔاالٔنٛح تانًٕاد انطثٛح 
فرع طب اسنان االطفال 

–كلية طب االسنان   -والوقائي
 جامعة بغداد

4102-
4102-
4102 

 داخل الفرع

-3-04 مدارس جنيب باشا االبتدائية  انًشاسكح تٕٛو انصحح انؼانًٙ   16
4102 

خارج الفرع )مدارس 
 جنيب باشا االبتدائية (

 

 

 انًمزراد انذراطُخ انزً لًذ ثزذرَظهب.صبيُب: 

 السنة المادة القسم ت

1  

 طب اسنان االطفال والوقائً 

االشراف على طلبة المرحلة 
العمل الخامسة خالل 

السرٌري )العٌادة( 
واالشراف علىمشارٌع 
تخرج لطلبة المرحلة 

 الخامسة

 8024من 
 ولغاٌة االن 

2     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11يٍ  13طفحخ    

 

 

 .او  انمُذ االَجبس  خبرج انعزاقوداخم   ح: انجحىس انًُشىرربطعبً  

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد ة العلمٌةالمجل عنوان البحث ت

1  Selected salivary 

constituents,physical 

propretiesand nutritional 

status in relation to dental 

caries among 4-5 years old 

children (comparative 

study) 

J Bagh College 

dentistry   
 / طب االسنانكلية  2 24

 جامعة بغداد

2  Dental anomalies in 

relation to nutritional 

status among pediatric 

patient attending college of 

dentistry university of 

baghdad 

    لٛذ االَجاص

3  Prediction of caries in first 

permenant molar by 

estimation of the primary 

molar caries 

    لٛذ االَجاص

4  Association of physiological 

respone with dental treatment 

related fear and anxiety using 

newly develop fear scale for 

children (fear assessment picture 

scale) 

    لٛذ االَجاص 

5  
 

َشش تحث ضًٍ يجهح 

international 

journal of science 

and Research   

2 
2-

4102 
international journal 

of science and 

Research   
 

 انشكز، انجىائش وشهبداد انزمذَز.: كزت عبشزاً  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

1  
 كتاب شكش ٔتمذٚش

 / يؼانٙ انسٛذ ٔصٚش انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ  
4102 

2  
 كتاب شكش ٔتمذٚش

االستار انًساػذ انذكتٕس يساػذ سئٛس جايؼح 

 سئاسح جايؼح تغذاد / تغذاد نهشٕؤٌ انؼهًٛح 
4102 

3  
 كتاب شكشٔتمذٚش 

َماتح اطثاء اسُاٌ  / َمٛة اطثاء اسُاٌ انؼشاق 

 انؼشاق
03-2-4102 

 4102-1-01 سئٛس انٕصساء  كتاب شكش ٔتمذٚش   4

5  
 كتاب شكش ٔتمذٚش

كهٛح طة  االستار انذكتٕس ػًٛذ كهٛح طة االسُاٌ  

 / االسُاٌ
4102 

6  
 كتاب شكش ٔتمذٚش

كهٛح طة  االستار انذكتٕس ػًٛذ كهٛح طة االسُاٌ  

 / االسُاٌ
4102 



 

 11يٍ  14طفحخ    

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2017 /َمٛة اطثاء االسُاٌ  كتاب شكش ٔتمذٚش  7

 
 

 حبدٌ عشز :انكزت انًؤنفخ أو انًززجًخ. 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1  
Guidelines for writing a graduation project for 

undergraduate students  قيد االجناز 

 

 .انزذرج انىظُفٍصبٍَ عشز: 

 لسنةا الجهة الوظٌفة ت

وزارة –مركز الصحي  التخصيصي ادلغرب  طبيبة اسنان دورية 1
 الصحة

4112 

ضمن  طبيبة اسنان )معيدة( 2
 4112 جامعة بغداد–كلية طب االسنان  اقسام الكلية

طبيبة اسنان )معيدة( مثبتة يف  3
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 4101-4114 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

كلية طب -فرع طب اسنان االطفال والوقائي  طالبة دراسات عليا )ماجستري( 4
 جامعة بغداد–االسنان 

4100-4103 

 ولغاية اآلن -4102 جامعة بغداد / كلية طب االسنان ةتدريسي 5
 


