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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008_2007 طب األسنان بغداد

 2014-2013 طب األسنان بغداد الماجستير
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمر -2015 جامعة بغداد كلية طب األسنان 1

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2016-2015 أمراض وجراحة ماحول األسنان أمراض وجراحة ماحول األسنان 1

 2017-2016 سنانأمراض وجراحة ماحول األ أمراض وجراحة ماحول األسنان 2

 2018-2017 أمراض وجراحة ماحول األسنان أمراض وجراحة ماحول األسنان 3

 2019-2018 أمراض وجراحة ماحول األسنان أمراض وجراحة ماحول األسنان 4

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2012-2010 سنان_جامعة بغدادكلية طب األ طبيبة أسنان )معيدة( 1

 2014-2012 كلية طب األسنان_جامعة بغداد طالبة دراسات عليا )ماجستير( 2

 مستمر -2015 كلية طب األسنان_جامعة بغداد تدريسية )مدرس مساعد( 3



 

 

 

 

 

 

 

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر الجامعة التقنيةالوسطى  1

 االوسطىالوسطى

 بحث قاعة درب الموسوي 2016

مؤتمر المجلس العراقي  2

 ات الطبيةلألختصاص

 حضور قاعة درب الموسوي 2016

 حضور كلية طب األسنان 2016 ندوة إدارة المياه 3

ندوة اإلدمان على وسائل  4

 اإلتصال

 حضور كلية طب األسنان 2016

 حضور كلية طب األسنان prp 2015رشة عمل ليزر و و 5

تعليم مستمر في فرع أمراض  6

 اللثة

 حضور كلية طب األسنان 2015

تعليم مستمر في فرع أمراض  7

 اللثة

 حضور كلية طب األسنان 2016

 

 

 

تعليم مستمر في فرع أمراض  8

 اللثة

 حضور كلية طب األسنان 2017



 

 

 

 

 

 

 

تعليم مستمر في فرع أمراض  9

 اللثة

 حضور كلية طب األسنان 2018

االشراف على بحوث تخرج طالب  10

 2016 من المرحلة الخامسة

2016-2017-

2018 
 حضور ب األسنانكلية ط

-2017-2016 .المشاركة في مناقشة بحوث التخرج 11

2018 
 حضور كلية طب األسنان

 حضورالمؤتمرالعلمي الدولي الثالث 12

 لالختصاصات الطبية والصحية

2016. 

 حضور الجامعة التقنية الوسطى 2016

حضور الندوة العلمية بالتعاون مع  13

مكتب تاج الخيرات ممثل شركة 

dentium     في العراق في

التقنيات الحديثة المستخدمة في 

         .2016 زراعة االسنان

 حضور كلية طب األسنان 2016

المشاركة  في دورة الصالحية  14

 .2016 اللغوية في كلية االداب
 حضور كلية اآلداب 2016

حضور ندوة االرشاد االكاديمي  15

و  والتربوي عن فايروس زيكا

 .  النكاف

 حضور كلية طب األسنان 2017

 wordحضور ندوة التصوير و 16

saving و sample size و مرض

 اسبوع العمل التطوعيالسكري و  

  ادارة المياه و royal collegeو 

 و أستالل البحوثو  االرهابو 

دورة المدقق و  ضمان الجودة

 .club journal و الداخلي

 حضور كلية طب األسنان 2018

تقى األول ألطباء األسنان حضور المل 17

 الجدد.
 حضور كلية طب األسنان 2018

األشراف على عيادات المرحلتين  18

 الرابعة والخامسة.

2016-2017-

2018 
 حضور كلية طب األسنان

حضور مؤتمر مدينة الطب للسنوات  19

2015,2016,2017,2018 . 

2016-2017-

2018 
 حضور مدينة الطب

للسنوات  حضور مؤتمر كلية الطب 20

2015,2016,2017,2018. 

2016-2017-

2018 
 حضور كلية الطب

 حضور كلية طب األسنان 2018 حضور مؤتمر الدراسات العليا . 21

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

اإلشراف على بحوث تخرج طالب المرحلة 

 الخامسة.

 

 بكلية اآلدا\دورة صالحية التدريس

اإلشراف على عيادات طالب المرحلة 

 الخامسة والرابعة.

 

  

  

 

و تطوير أثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 The effect of smoking on periodontal 

health status of ABO salivary 

secretory chronic periodontitis 

patients. 

خارج  -داخل العراق

 الجامعة

2016 

2 Estimation of Salivary Cadmium, 

Calcium and Manganese Level in 

Periodontal Disease Patients.   

 2017 خارج العراق

3 The anti-inflammatory effect of the 

platelet rich plasma in the periodontal 

pocket. 

 2018 خارج العراق

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

     عضو في نقابة أطباء األسنان. ✓

✓     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016 عميد كلية طب األسنان كتاب شكر  1

 2016 عميد كلية اآلداب كتاب شكر 2

 2015 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2018 رئيس الجامعة كتاب شكر  4

 2018 عميد كلية طب األسنان كتاب شكر 5

 2017 عميد كلية طب األسنان كتاب شكر  6

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

        اللغة العربية      ✓

 اللغة اإلنكليزية      ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


