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        بان فاضل ابراهيم الدروبي  :   ـم ـــــــــاالســ

  1968العراق / بغداد /  : تاريخ الميـالد 

 متزوجة : الحالة الزوجية :

     4دد األوالد  :ــعـــ

   :   الديـــــــــــانة

      أمراض الفم:        صــالتـخـص

في كلية طب   قسم امراض الفم-فرع التشخيص الفمي– اعداذ مساست  -:       ه ــــــالوظيف

 جامعة بغداد /االسنان

          أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

                    باب المعظم  -كلية طب األسنان/ جامعة بغداد :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07901564102 :        الهاتف النقال

 banaldrobie@codental.uobaghdad.edu.iq البريد إاللكتروني :

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1991 االسنانفي كلية طب  جامعة بغداد

 29/7/1997 االسنانفي كلية طب  جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 26/7/2007 االسنان في كلية طب ة بغدادجامع



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 لتدريس الجامعي .اثالثاً :  

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

 ولحد أالن21/9/1997 بغداد كلية طب األسنان    1

 ولحد أالن1994 1997

  ولحد أالن1994

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد االن 1997 ةأولي -مراض العام علم اإل التشخيص ألفمي 1

 لحد االن 1997 أولية -إمراض الفم  التشخيص ألفمي 2

 لحد االن2015 عليا -علم اإلمراض العام   التشخيص ألفمي 3

 لحد االن2015 الكيمياء المناعية النسيجية التشخيص ألفمي 4

 لحد االن2015 الكيمياء النسيجية التشخيص ألفمي 5

 االن لحد ٢٠١٧ الوراثة ألفميالتشخيص  ٦

 لحد االن ٢٠١٧ األورامعلم  التشخيص ألفمي ٧

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

   27/3/1994 كلية طب االسنان- معيدة في كليه طب االسنان - 1

كلية طب االسنان -قسم امراض الفم -طالبة دراسات 2

 جامعة بغداد–

1995-1997 

   21/9/1997 كلية طب االسنان-قسم امراض الفم مدرس مساعد/تدريسية  3

   4/12/2007 كلية طب االسنان-قسم امراض الفم مدرس/ سيةتدري 4

 2007– 2003 كلية طب االسنان-قسم امراض الفم الفم طالبة دكتوراة في قسم امراض 5

   2013   /10/12 كلية طب االسنان-قسم امراض الفم استاذ مساعد/ تدريسية 6



 

 

 

 

 

 

 

 لحد االن ٢٠١٧ عليا-إمراض الفم التشخيص ألفمي ٨

 

 

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2010 لفميفرع التشخيص ا نظرة في طب األسنان الشرعي 1

ر بالرنين المغناطيسي في تشخيص اضطراب مفصل لتصويدور ا 2
 الصدغي

 2013 فرع التشخيص الفمي

 2016 فرع التشخيص الفمي ألم فموي وجهي في التهاب العصب الثالث 3

4  

دراسة مقارنة بين تأثير انماط العالج من االدوية الخافظة لضغط 
 اللعابيه الدم على معدل تدفق اللعاب والتركيب

 2017 يخيص الفمفرع التش

في    rs6498122,rs4774تقيم الطفرات الجينية في الجين  5
عن طريق مسحات الفم وعينات الدم في مرضى CIITAالجين

 الحزاز الفموي في العراق

 2018 فرع التشخيص الفمي

وعالقته  Ang-2الضهور الكيميائي النسيجي المناعي لمعلم  6
دموي ر النضج الوعائي الوعية الدموية  ومؤشبمؤشرك كثافة اال

لسرطان الفم  CD105,SMAباستخدام مضادات المعلمين 
 الحرشفي

 2018 فرع التشخيص الفمي

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

نوع 

 المشاركة

 ت العنوان السنة مكان انعقادها

-ين والفك قسم جراحه الفم والوجه 

 معة بغدادجا

 1 زراعه االسنان ةدور 2014

 2 االشتراك بيوم العلم 2016 جامعة بغداد بوستر            

 3 المؤتمر العلمي الثالث لتقنيه النانو 2011 كليه العلوم جامعه بغداد  حضور

 4 ندوه  الليزر 2011 مدينه الطب حضور              

 5 مر مدينه الطبمؤت 2011 مدينه الطب حضور            

 6 المؤتمر الوطني االول لكليات طب االسنان  2012 كلية طب االسنان / جامعة بغداد ورضح

 7 لالختصاصات الطبيه علمي الخامس للمجلس العراقي المؤتمر ال 2012 مدينه الطب           حضور              

 9 ام   للكشف المبكر لالورلعلمي السنوي      المؤتمر ا 2012 دائره مدينه الطب   حضور              

 10 مؤتمر الصحه العامه      2012 دائره مدينه الطب حضور              

 11 الملتقى العلمي االول لطب االسنان الوقائي    2012 كلية طب االسنان / جامعة بغداد حضور              

 12 احتفاليه يوم طب االسنان في الوطن العربي      2012 كلية طب االسنان / جامعة بغداد                        حضور                                    



 

 

 

 

 

 

 

 13 المؤتمر العلمي السابع لكليه الطب المستنصريه 2012 المستنصريه\كليه الطب  حضور             

 14 الشمل المؤتمر السنوي الثاني للم  2012 اربيل حضور             

 15 المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الطبيه              2012 دهوك          حضور   

جامعه \كليه طب االسنان      حضور            

  بغداد                     

 16  ندوه عن المخدرات واالثار السلبيه وطرق المعالجه 2013

 17 االحيائيه  ولي االول للتقنياتالمؤتمر العلمي الد 2013 جامعه النهرين حضور            

 18 الملتقى العلمي الثاني لطب االسنان الوقائي 2013 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      حضور 

المؤتمر العلمي الوطني الموحد الثاني لكليلت طب االسنان  2013 بغداد حضور            

 العراقيه

19 

 20 المؤتمر العلمي الثامن لكليه الطب جامعه النهرين   2013 هرينجامعه الن\يه الطب كل حضور            

جامعه \كليه طب االسنان      حضور            

  بغداد                     

ندوه االخالقيات المتعلقه بابحاث الجينوم والهندسه الوراثيه  2013

 البشريه 

21 

 22 العامهالصحه مؤتمر  2013 ه الطبدائره مدين حضور            

 23 المؤتمر العالمي لمدينه الطب وكليه الطب 2012 دائره مدينه الطب حضور

 24 المؤتمر التربوي الثاني الموسوم)التعليم الجامعي  المؤتمر 2013 الجامعه العراقيه حضور

 25 ندوه ضمان الجدوه واالداء الجامعي 2013 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      حضور

 27 ندوة االرشاد التربوي      االكاديمي  2015 دجامعه بغدا\كليه طب االسنان      حضور

 28 حضور محاضرة البرنامج الحكومي 2015 جامعه بغداد\كليه طب االسنان   حضور

  29 ه في فرع طب اسنان االطفال والوقائي  ندوة العلميه الشهري 2015 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      حضور

 30 حضور ندوة الجودة      واالعتماديه 2015 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      حضور

 31 المؤتمر الدولي العلمي لالختصاصات الطبيه 2015 مدينه الطب حضور

 32 ثاتي عشرال-مؤتمر الدراسات العليا 2017 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      محاضر

 33 عشر لثالثا-مؤتمر الدراسات العليا 2018 جامعه بغداد\ كليه طب االسنان     حضور

  مؤتمر الدكتور رافع الجبوري الدولي 2018 بغداد-العراق–نقابة طب االسنان  

  مؤتمر مدينة الطب 2017 دائره مدينه الطب 

  التشخيص النسيجيورشة عمل  2017 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      

  معاير الجودة –دورة تدريبية  2016 جامعه بغداد\  كليه طب االسنان    

  27/2/2017ورشة عمل الترميز  2017 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      

  5/3/2017ورشة عمل السجالت 2017 جامعه بغداد\كليه طب االسنان      

  ولي الخامس المراض    القلبالمؤتمر الد 2017 العراق-فندق بابل  

 

 االنشطة العلمية االخرى  سابعا :
 داخل الكلية خارج الكلية

 لجان المناقشه لطلبه الماجستير والدكتوراة 1997دورة التأهيل التربوي السابعة 

 لجنة المكتبة داخل القسم 1994دورة الكفاءة باللغات االجنبية الحية 

 ثالثةلجنة احتساب الدرجات للمرحلة ال 2013( دورة الحاسبات )كفاءة حاسبات

الممارسة الميدانية السابعة لجامعة بغداد في منطقة ابو غريب)قرية 

 1999عبيد السهر( 

   التنافسي لطلبه الماجستير والدكتوراة انحلجنه االمت

٢٠١٦،٢٠١٧،٢٠١٨ 

          2013  مه         لكتب القديلجنه جرد ا  31/1/2018لجنة اعادة كتابة منهج امراض الفم 

    2013       لجنه جرد المكتبه السنوي    لجنة امتحان جامعة اوروك11/2/2016

لجنة االمتحان النضري والعملي لطلبة الجامعة الوطنية 

22/5/2017 

      القسم لجنه جرد الكتب داخل

2015                                                                                

 2016و2015 ٢٠١٩ لمعادله       الجنه امتحان  

 مقوم علمي ولغوي لعدد من اطاريح الماجستير          

 لجان االستالل للبحوث المقدمه للترقيه           

 تعضيد لعديد من البحوث                             



 

 

 

 

 

 

 

 2011يص الفميدورة التعليم المستمر في فرع التشخ 

 2018و2017و2016و5ذ20و2014و2013و2012و

  

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

 السنة النشر محل أسم البحث ت

دراسة الحاالت السابقة للمرضى –الفات اللثية التفاعلية  1

 1995-1976العراقين )

 

 1997 كليه طب االسنان

خلوي النسيجي في درجات شده دور الوسائط المناعيه والتداخل ال 2

 مختلفة ألمراض ما حول األسنان           

 2007 كليه طب االسنان

 —تحديد كثافة االوعية المجهرية والحالة االلتهابية في حزاز الفم 3

 

 2013 مجله كليه طب االسنان

ر االكتين في سرطان التقيم الكيميائي النسيجي المناعي لظهو 4

 رطان الخاليا الحرشفية للفمالخاليا القاعية وس

  Vol. 3 Issue 1 مجلة تكريت لعلوم طب االسنان

2014 no.1           

تكوين االوعية الدموية واالنزيمات المحللة للنسيج الرابط الخلوي  5    

في سرطان الفم الحرشفي والسرطان الحلزوني وعالقتها 

 السريرية والنسيجية المرضيةبالمؤشرات 

 

  Vol. 6 Issue 1 طبية ديالىالمجلة ال

2014 

الليزر  ER: YAGالنتائج السريرية التالية اللثة العالج باستخدام  6
 وفائقة قشارة الصوتية

 vol22 no.2 2010 مجله كليه طب االسنان

شدة تسوس األسنان بالنسبة لحجم األسرة والعوامل االجتماعية  7
في بغداد، قتصادية األخرى ضمن مجموعة من األطفال واال

 العراق

 vol19 no.1 2007 مجله كليه طب االسنان

 vol.18 no.3 2006 مجله كليه طب االسنان المشاهدة  أسباب "قلع األسنان في قرية 8              

 تاالمجله العراقية لالختصاص الفينول الكيميائية لألظافر في اللحم 9 1680
 تمريضية ال

 2عدد28مجلد 2015

الصغرى في العالقة مع درجات مختلفة من  Pericytesتغطية  ١٠
 الخاليا الحرشفية الفموية

 2017/11 المجلة الدولية للعلوم والبحوث

11(6) 

آثار طرق العالج باألدوية الخافضة للضغط على معدل تدفق  ١١
 اللعاب وتكوين اللعاب

 2017 المجلة الدولية للعلوم والبحوث

توزيع الحزاز المسطح في موقع اخرى غير الفم في مرضى  
 الحزاز المسطح بالفم 

 ٢٠١٨ المجلة الدولية للعلوم والبحوث

 Angiopoietin-2  التعبير في العالقة لتكوين األوعية ونضج
 السفينة في سرطان الخاليا الحرشفية عن طريق الفم

RJPBCS RESEARCH 
JOURNAL 

٢٠١٨ 

  

 

 .لية لهيئات العلمية المحلية والدواعضوية  :تاسعا 

       ولحد اآلن 199عضو في نقابة طب االسنان العراقية منذ  ✓

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

 ت كتاب الشكر او الجائزة او شهادة الجهة المانحة السنة

 1 كتاب شكر وتقدير السيد رئيس جامعة بغداد 1999

 2 كتاب شكر رئيس ديوان الرئاسة 1999

 3 كتاب شكر وتقدير عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد 1999

 4 كتاب شكر جامعة بغداد/ مكتب مساعد رئيس الجامعه 2000

2013-

2014 

2016 

2014 

 عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد

 عميد كلية طب االسنان جامعة بغداد

 بغدادعميد كلية طب االسنان جامعة 

 جامعهجامعة بغداد/ مكتب مساعد رئيس ال

 شكر وتقدير 

 شكر وتقدير

 شكر وتقدير

 شكر وتقدير 

5 

6 

7 

8  

    

  

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

✓              

✓              

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


