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 أّالً : الوؤُالث العلويت. 

 انتبرٚخ انكهٛـــخ انجبيعخ انجهذ انشٓبدح د

 1987 عهٕو انحٛبح ثغذاد انعراق بكبلْسيْس  1

 2001 ثغذادطت  ثغذاد انعراق الوبجضتيش  2

 2007 طت ثغذاد ثغذاد انعراق الذكتْساة  3

 

 

 :التذسيش الجبهعي.ثبًيب 

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

 ٔنغبٚخ اٌٜ  - 2001 جبيعخ ثغذاد طت االضُبٌكهٛخ   1

2     

3     

4     
 الضٌت هبجضتيش / دكتْساٍ القضن اصن األطشّحت 

1  
Immunological & Bacteriological Study 

Of  Patients with Brucellosis 
Microbiology 

Msc 
2001 

2  
Immunological & Biological Factors 

Affecting osseintergration in dental  

Implants 

Microbiology 

Ph.D 

2007 

 

 

التذسج الْظيفيلثب:ثب  
 الى –الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 2003الى 2001 كلٌة طب االسنان مدرس مساعد/ماجستٌر  1

 2007 -2003 كلٌة طب بغداد طالبة دكتوراه   2

 2013 -2007 كلٌة طب االسنان مدرس/دكتوراه  3

 الى االن-2013 طب االسنان كلٌة استاذ مساعد/دكتوراه  4

 

 

 الوؤتوشاث ّالٌذّاث العلويت التي شبسك فيِب.سابعبً :  

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

 حضور جامعة بغداد 2011 الورشة التدرٌبٌة لألرشاد التربوي  1
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

دورة التعلٌم المستمرفً فرع العلوم   2

 األساسٌة
2012 

فرع العلوم األساسٌة 
 طب األسنانكلٌة 

 حضور

3  
 2012 مؤتمر العلمً الرابع لدائرة صحة بغداد

قاعة المؤتمرات فً 
 نادي الصٌد العراقً

 بحث مشترك

تنمٌة المهارات  –الورشة العلمٌة   4

اللجنة المركزٌة لألرشاد  –األرشادٌة 

 التربوي

 حضور جامعة بغداد 2012

5  
 2012 المؤتمر الدولً المشترك الخامس عشر

كلٌة  –مدٌنة الطب 
 جامعة بغداد –الطب 

 حضور

المؤتمر العلمً الوطنً الموحد لكلٌات   6

 طب األسنان
 حضور  2013

ندوة األخالقٌات المتعلقة بأبحاث الجٌنوم   7

 والهندسة الوراثٌة البشرٌة
2013 

 /كلٌة طب األسنان 
 جامعة بغداد

 حضور

دورة التعلٌم المستمر فً فرع العلوم   8

 األساسٌة
 مشاركة كلٌة طب األسنان 2013

 حضور مدٌنة الطب 2013 مؤتمر مدٌنة الطب لٌوم المختبر  9

10  
 2013 المؤتمر العلمً الثامن لكلٌة طب النهرٌن

جامعة  –كلٌة الطب 
 النهرٌن

 حضور

11  
 2013 المؤتمر العلمً الثامن

الجامعة  –كلٌة الطب 
 المستنصرٌة

 حضور

 حضور الطبمدٌنة  2013 مؤتمر الصحة العامة  12

13  
 2013 دورة التعلٌم المستمر

 –كلٌة طب األسنان 
 جامعة بغداد

 مشاركة

جمعٌة االطباء  –المؤتمر العالمً التاسع   14

 العالمٌة التاسع
2013 

األمارات  –الشارقه 
 العربٌه المتحدة

 حضور

فرع العلوم  –دورة التعلٌم المستمر   15

 األساسٌة
2013 

 –كلٌة طب األسنان 
 جامعة بغداد

 مشاركة

 حضور مدٌنة الطب 2013 مؤتمر مدٌنة الطب  16

17  
 2013 ندوة الملتقى العلمً الثانً

 –كلٌة طب األسنان 
 جامعة بغداد

 حضور

18  
 2013 دورة التعلٌم المستمر

 –كلٌة طب األسنان 
 جامعة بغداد

 مشاركة

19  
 2014 المؤتمر العالمً لألطباء العراقٌٌن

األمارات  –الشارقه 
 العربٌة المتحدة

 حضور

 حضور العراق -البصره  2014 المؤتمر العلمً الثانً للكٌمٌاء  20
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

المؤتمر العلمً السادس للمجلس العراقً   21

 لألختصاصات الطبٌة
 حضور مدٌنة الطب –بغداد  2014

حضور محاضرة التعلٌم الطبً المستمر   22

 بعنوان الخالٌا الجذعٌة
2013 

كلٌة  –جامعة بغداد 
 الطب

 حضور

 حضور كلٌة العلوم 2011 المؤتمر العالمً لدراسات نفط العراق  23

24      

 محاضر النجف االشرف 2015 مؤتمر النجف الدولً االول  25

26  
 2016 مؤتمر طلبة الدراسات العلٌا

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر العلمً العاشر لكلٌة طب   27
 المستنصرٌة

2015 
الطب / الجامعة كلٌة 

 المستنصرٌة
 حضور

جامعة التقنٌة  المؤتمر العلمً الثانً  28
 الوسطى

 حضور  2015

29  
 2016 الثانً مؤتمر تعوٌضات االسنان

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 محاضر

ة مدٌنة الطب / وزارة الصحمؤتمر   30
 العراقٌة

 حضور مدٌنة الطب 2015

المؤتمر العلمً الخامس عشر لكلٌة   31
 الطب

2016 
كلٌة الطب / جامعة 

 بغداد
 حضور

المؤتمر العلمً الثالث لجامعة التقنٌة   32
 الوسطى

 حضور  2016

33  
 2016 الدورة التدرٌبٌة )مدقق جودة داخلً(

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 مشارك

34  
 2015 مؤتمر تعوٌضات االسنان االول

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

35  
 2015 الدولً االول للعلوم الباٌلوجٌةالمؤتمر 

كلٌة العلوم للبنات / 
 جامعة بغداد

 مشاركة

36  
 2016 ندوة ادارة المٌاه

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

ندوة االدمان على وسائل التواصل   37
 االجتماعً

2016 
كلٌة طب االسنان / 

 جامعة بغداد
 حضور

38  
 2016 ندوة االرشاد االكادٌمً والتربوي

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 عضوٌة

39  
 2016 ندوة االرشاد التربوي والتوجٌه النفسً

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 عضوٌة

40  
 2016 ندوة تقنٌات معالجة وتحالٌل المٌاه

العلوم التطبٌقٌة / 
 الجامعة التكنولوجٌة

 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

41  
 2015 الندوة التعرٌفٌة باألرهاب الفكري

االسنان / كلٌة طب 
 جامعة بغداد

 حضور

ندوة األدمان على وسائل األتصال   42
 األلكترونٌة

2016 
كلٌة طب االسنان / 

 جامعة بغداد
 حضور

43  
 2016 ندوة رئاسة مجلس الوزراء

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

44  
 2016 ندوة ادارة المٌاة

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

45  
 2016 النفسً والتوجٌة التربويندوة األرشاد 

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

46  
 2016 ندوة األرشاد األكادٌمً والتربوي

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

47  
 2015 ندوة االرشاد األكادٌمً والتربوي

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

48  
 2015 ندوة شعبة ضمان الجوده وتقوٌم األداء

كلٌة طب االسنان / 
 جامعة بغداد

 حضور

َذِٔ ضًبٌ انجٕدِ )االعتًبدّٚ خطٕاد ثبتجبِ   49

 انجٕدِ (

 كليت طب االصٌبى 18/ 2017/1
 حضور 

َذِٔ انًركس انعرالٙ نجحٕث انطرطبٌ )االضص   50

 انٕراحّٛ نهعُف ٔانعذٔاَّٛ (
 جبهعَ بغذاد 2017

 حضور

 االصٌبىكليت طب  `14/3/2017 َذِٔ ثعُٕاٌ انتطرف  51
 حضور

 كليت طب االصٌبى 27/2/2017 ٔرشخ عًم  انتريٛس االنكترَٔٙ  52
 حضور

 كليت طب االصٌبى 28/3/2017 انحهمّ انذراضّٛ انًُعمذِ فٙ فرع انعهٕو االضبضّٛ   53
 حضور 

 كليت طب االصٌبى 2/5/2017 انحهمخ انذراضٛخ انًُعمذح فٙ فرع انعهٕو االضبضٛخ   54
 حضور

 ًقببَ طب االصٌبى 6/5/2017-5 يؤتًر َمبثخ ٔكهٛخ طت االضُبٌ   55
 حضور 

حلقة نقاشٌة وورشة عمل فً وحدة   56
 بحوث االمراض االنتقالٌه

 كليت طب بغذاد 
 حضور 

َذٔح انخرٔاد انًبئّٛ انعرالّٛ يٍ ضذ انًٕصم   57

 ٔحتٗ خٕر عجذ هللا  

 جبهعَ الٌِشيي 28/2/2017
 حضور 

 كليت طب االصٌبى 27/2/2017 حهمّ دراضّٛ ضًُٛبر فٙ فرع انعهٕو االضبضّٛ   58
 حضور 

فرع انعهٕو  انًطبًّْ ثبنعًم انتطٕعٙ فٙ   59

 االضبضّٛ
 كليت طب االصٌبى 

 حضور 

اانُذِٔ انعهًّٛ انًٕضٕيّ انًعسزاد انحّٕٛٚ ْجخ   60

 هللا 

 كليَ الزساعَ 4/2017/ 27
 حضور 

 كليت طب االصٌبى 24/5/2017 َذٔح االرشبد انترثٕ٘ ثعُٕاٌ انحرائك   61
 مشارك
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

 كليت طب االصٌبى 25/1/2017 يحبضرِ ثعُٕاٌ انتذخٍٛ طبعٌٕ انعصر  62
 حضور 

َذٔح فٙ كهّٛ انعهٕو االصبثبد   63

 انًبٚكرٔثّٛ االكخر اَتشبر فٙ ثغذاد       

 كليت العلْم 23/2/2017
 حضور

 الجبهعَ الوضتٌصشيَ  24/3/2017-23 يؤتًر كهٛخ طت انًطتُصرّٚ   64
 حضور 

البيخ ٔرشخ عًم ثعُٕاٌ صٛبَخ ٔتعٛٛر   65

 اجٓسح انًجٓر انضٕئٙ                  

 كليت طب االصٌبى 
 حضور 

َذِٔ عهًّٛ فٙ كهّٛ انسراعّ جبيعخ ثغذاد   66

 ثعُٕاٌ ايراض انُجبد 

 كليَ الزساعَ 2/5/2017
 حضور 

دٔرح تعهٛى يطتًر فٙ فرع انعهٕو   67

 االضبضّٛ

 كليت طب االصٌبى 11/4/2017
 حضور 

 كليت طب االصٌبى  حضٕر َذٔح ضاليخ انهغّ انعرثّٛ  68
 حضور 

المشاركة فً دورة التعلٌم المستمر فً   69
 2017فرع العلوم االساسٌة  

 مشاركه  كلٌة طب االسنان  2017

 مشارك  كلٌة طب االسنان 2017\11\13 حلقه دراسٌه فً فرع العلوم االساسٌه   70

َذٔحعهًٛخ فٙ فرع انعهٕو االضبضٛخ عٍ   71

 انًضبداد انحٕٛٚخ

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ  14/11/2017

 ثغذاد
 حضٕر

َذٔح عهًٛخ فٙ فرع ايراض ٔجراحخ يب حٕل   72

 االضُبٌ

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ  25/9/2017

 ثغذاد
 حضٕر

َذٔح عهًٛخ ثعُٕاٌ انتغٛراد انجٛئٛخ ٔانًُبخٛخ فٙ   73

 انعراق ٔانعبنى

جًعٛخ صٛبَخ انًصبدر  31/10/2017

انٕراحٛخ ٔانجٛئٛخ انعرالٛخ 

 ٔكهٛخ ُْذضخ انخٕارزيٙ
 حضٕر

َذٔح االرشبد انترثٕ٘ ٔاالرشبد انُفطٙ ثعُٕاٌ   74

 االديبٌ

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ  28/11/2017

 ثغذاد
 حضٕر

َذٔح االرشبد انترثٕ٘ ٔاالرشبد انُفطٙ ثعُٕاٌ   75

 دٔر االنتساو انٕظٛفٙ ٔعٍ انًخذراد

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ    2018/ 1/ 9

 ثغذاد
 حضٕر

َذٔح االرشبد انترثٕ٘ ٔاالرشبد انُفطٙ ثعُٕاٌ   76

 انعُف ٔانتطرف انذُٚٙ فٙ انٕالع االفتراضٙ

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ  2018/ 2/ 20

 ثغذاد
 حضٕر

َذٔح االرشبد انترثٕ٘ ٔاالرشبد انُفطٙ ثعُٕاٌ   77

 يٓبراد االرشبد انُفطٙ

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ  2018/  3/ 14

 ثغذاد
 حضٕر

َذٔح االرشبد انترثٕ٘ ٔاالرشبد انُفطٙ ثعُٕاٌ   78

 عذٖٔ فبٚرٔش انعٕز انًُبعٙ

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ  2018/  4/ 3

 ثغذاد
 حضٕر

َذٔح فٙ فرع انًعبنجخ عٍ اًْٛخ ٔطرٚمخ   79

  endnoteاضتخذاو 

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ   2017/ 29/11

 ثغذاد
 حضٕر

 2017 َذٔح انكٓرثبء  80
كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ 

 ثغذاد
 حضٕر

 2018/ 5/8 َذٔح ضًبٌ انجٕدح ٔتمٛٛى االداء   81
كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ 

 ثغذاد
 حضٕر

)انفحٕصبد انذٔرٚخ ٔرشخ انعًم انًٕضٕيخ   82

 )نًٛبِ انشرة

 كهٛخ انعهٕو / جبيعخ ثغذاد 2017/  11/ 22
 حضٕر
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

االداء تمٛٛى ٔرشخ عًم شعجخ ضًبٌ انجٕدح ٔ  83

انجبيعٙ عٍ عًم اضتًبرح تصُٛف جٕدح 

 انًختجراد انتعهًٛٛخ

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ  2017/ 10/ 17

 حضٕر ثغذاد

انجٛئخ ٔرشخ انعًم انعهًٛخ انًٕضٕيخ )عاللخ   84

 (ثبنفٌُٕ ٔانحرف انٛذٔٚخ ٔانتراحٛخ

جًعٛخ صٛبَخ انًصبدر  2018/ 1/ 13

انٕراحٛخ ٔانجٛئٛخ انعرالٛخ 

 ٔدائرح انًتُسْبد
 حضٕر

85  
فّ تٓذد آٔرشخ انعًم انًٕضٕيخ )انًخذراد 

 يطتمجم انشجبة(
4 /7  /2018  

جًعٛخ صٛبَخ انًصبدر 

انٕراحٛخ ٔانجٛئٛخ انعرالٛخ 

ٔزارح انشجبة  ٔ

 ٔانرٚبضخ

 حضٕر

 حضٕر َمبثخ انًُٓذضٍٛ 2018/  8/2-7 ٔرشخ عًم ٔزارح انترثٛخ يع َمبثخ انًُٓذضٍٛ  86

ٔرشخ عًم شعجخ ضًبٌ انجٕدح عٍ انًختجراد   87

 انتعهًٛٛخ
4/3/2018  

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ 

 ثغذاد
 حضٕر

 يؤتًر انطت انشرعٙ  انذٔنٙ انخبَٙ    88
انطت انشرعٙ/  يركس 2017/ 12/ 6-7

 جبيعخ انُٓرٍٚ
 حضٕر

 ٔزارح انسراعخ 2017/ 11/ 28 انًؤتًر انعهًٙ انعبشر نهجحٕث انسراعٛخ  89
 يشبرن

 يؤتًر يذُٚخ انطت  90
13-14 /12 /

2017 

 ٔزارح انصحخ
 حضٕر

يؤتًر انعهٕو انطجٛخ ٔانصٛذالَٛخ االٔل فٙ   91

 جبيعخ اثٍ ضُٛب

جبيعخ اثٍ ضُٛب نهعهٕو  2017/ 11/ 16

 انطجٛخ ٔانصٛذالَٛخ
 حضٕر

انًؤتًر انخبَٙ عشر نهذراضبد انعهٛب فٙ كهٛخ   92

 طت االضُبٌ

20-21 /12 /

2017 

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ 

 ثغذاد
 خضٕر

انًؤتًر انعهًٙ انطُٕ٘ انتبضع عشرفٙ كهٛخ   93

 طت االضُبٌ  

19-20 /3  /

2018 

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ 

 ثغذاد
 يحبضر

انًؤتًر انعهًٙ انطُٕ٘ انتبضع عشرفٙ كهٛخ   94

 طت االضُبٌ  

19-20 /3  /

2018 

كهٛخ طت االضُبٌ/ جبيعخ 

 ثغذاد
 حضٕر

 كهٛخ انطت/ جبيعخ ثغذاد 2018/ 4/ 22 يؤتًر انذراضبد انعهٛب االٔل فٙ كهٛخ انطت  95
 يشبرن

 

 التعلينلبيئت ّالوجتوع أّ تطْيش لوششّعبث البحثيت فٔ هجبل التخصص لخذهت اا

 انطُخ يحم انُشر اضى انجحج د

1  Evaluation of diagnostic utility of using two 
substrates for endomysium antibodies tests with 

comparision with histological findings un Iraqi 
celiac patients 

International journal 0212 

0  Immunomodulatory effect of Nigella sativa oil 
treatment in iron deficiency anemia caused by 

refractory coiliac disease 

Reaserch of 
pharmaceutical, biological 

and chemical sciences 

0210 

3  Refractory celiac disease: Role of Nigella sativa as 
immunomodulator 

British Journal of 
medicine and medical 

research 

2012 
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4  Immunophenotyping of intraepithelial 
lymphocytes in celiac disease 

The international 
academy of pathology 

2009 

5  Immunophenotyping of intraepithelial 
lymphocytes in celiac disease 

Poster presentation at 
the 8Th annual scientific 

seminer of Malaysian 
siciety 

2009 

6  Correlation between careis related bacteria in 
plaque and saliva in different age group children 

J. Baghdad college of 
dentistry 

2012 

7  Antimicrobial activity of aqeuos extract of 
sinnamon and ginger on two oral pathogens 

causing dental carries 

Research J. of 
pharmaceutical. Biological 

and chemical sciences 

2013 

8  The potential role of inflammatory cytokines as 
usefull diagnostic indicators in osseointegrated 

dental implants 

World applied scientific 
dental journal 

2012 

9  Effect of vinegar therapy on bacterial growth in 
diabetic foot ulcers 

Diyala J. of medicine 2015 

12  Effect of Chemical Treatments for Cellulosic 
Plants on Some Macro Minerals 

Chemical and Process 
Engineering Research 

2015 

11  The effect of Pomegranate Peels Aqueous Extract 
against Streptococcus Mutans and the Adherence 

to tooth surface in Comparison to 
ChlorhexidineGluconate (in Vitro Study) 

Advances in Life Science 
and Technology 

2015 

10  Effects of concentrated diet and baker’s yeast on 
rumen lactate bacteria 

World journal of 
pharmaceutical sciences 

2016 

13  Study of fungal infection in Iraqi patients 
suffering from chronic cough and antifungal 

sensitivity test in vitro for the fungi isolated from 
these patients 

World journal of 
pharmaceutical sciences 

2016 

14  Assessment of the response to gluten-free diet in 
an Iraqi population with celiac disease. A 

histological and serological follow-up study 

AMS 
Archives of Medical 

Sciences 

2014 

15  

 
Expression of matrix metalloproteinase-2 in the 

extracelluar matrix of osseointegrated and 
diseased implants 

 2013 يجهخ كهٛخ طت األضُبٌ

16  Bioactivity of formerly synthesized iminophenol  
ligand and its organometallic complexes  

Biomedical and 
pharmacology journal 

0217 

17  Serum N-terminal probrain natriuretic peptide as 
predictor of left ventricular remodeling in 

diabetic subjects with acute coronary syndrome  

Indian journal of public 
health research and 

development  

2018 

18  Differences in the microbial colonization among 
archwire types ,canges and cross sections.  

International journal of 
medical research and 

health sciences  

2018 

19  Salivary interleukin 17(IL-17) effects as 
dependant positive predictive biomarker among 
Iraqi patients with oral squamous cell carcinoma  

 2019 
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02  Assessment of interleukin 10 and interferon 
gamma with oral squamous cell carcinoma 

patients as a prediction for early detection and 
monitor treatment response  

 0218 يجهخ انًطتُصرٚخ نطت االضُبٌ

01  Quality of life among group of Iraqi patients with 
oral cancer after surgical treatment at different 

time intervals 

International journal of 
medical research and 

health sciences  

2018 

00  Salivary cytokine 19 biomarker among Iraqi 
patients with oral squamous cell carcinoma  

يجهخ كهٛخ طت االضُبٌ جبيعخ 

 ثغذاد
0218 

03  Impact of brucellosis on interleukin 23 level , acid 
phosphates and some other trace elements  

Journal of pure and 
applied microbiology 

  

2018 

04  Rate of helicobacter pylori antigen detection in 
relation to laboratory criteria among adult 

patients with acute gastroenteritis  

Research journal of 
pharmaceutical , 

biological and chemical  

2018 

  

 عضْيت الِيئبث العلويت الوحليت ّالذّليت.صبدصبً:  

 َٕع انعضٕٚخ انطُخ انٓٛئخاضى  د

1     

2     
3     
4     
5     
 

 .صببعب : األًشطت العلويت األخشٓ 

)داخم / خبرد(  انطُخ  َٕع انُشبط د

 انكهٛخ

 كلية طب النهرين 3102 رسالة ماجستري مقوم علمي  1
كلية طب األسنان جامعة  3103 رسالة ماجستري مناقشة خطة حبث  2

 بغداد
 داخل 3102  البكتريياجلنة جرد خمترب   3
ترشيح لدورة تطبيقات ال   4

ELISA 
 خارج 3102 
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)داخم / خبرد(  انطُخ  َٕع انُشبط د
 انكهٛخ

 داخل 3102  عضو جلنة استالل  5
 داخل 3102  اشرتاك يف املكتبة االأفرتاضية  6
 خارج 3102  دورة حاسبات  7
 داخل 3100 رسالة ماجستري يمٕو عهًٙ  8
 داخل 3101  نجُخ جرد يجبَٛخ انتعهٛى  9

 داخل 3103  انتعهٛىنجُخ جرد يجبَٛخ   11
 داخل 3102 رسالة ماجستري عضٕ نجُخ يُبلشخ  11
 داخل 3102  عضٕ نجُخ شطت انطكراة  12
عضٕ نجُخ ثٛبٌ األضتفبدح يٍ   13

 األجٓسح ٔانًٕاد انًختجرٚخ
 داخل 3102 

 داخل 3102  رئٛص نجُخ جرد يخسٌ انكًٛٛبٔٚبد  14
رئٛص نجُخ احتفبنٛخ ٕٚو انًرأح   15

 انعبنًٙ ٔعٛذ األو
 داخل 3102 

 داخل 3102  نجُخ ايتحبٌ انرصبَّ انعهًٛخ  16
عضٕ نجُخ األرشبد األكبدًٚٙ   17

 ٔانترثٕ٘
 3100 – 

 حلد االن
 داخل

 – 3102  عضٕ نجُخ ضًبٌ انجٕدح  18
 حلد االن

 داخل

نجُخ يختجر انذراضبد انعهٛب  رئٛص  19

 ٔانجحٕث فٙ فرع انعهٕو االضبضٛخ
 3102 - 

3102 
 داخل

عضٕ انهجُخ انعهًٛخ فٙ فرع انعهٕو   21
 االضبضٛخ 

 2015 - 
 داخل 2016

 داخل 2017  عضٕ نجُخ انذراضبد انعهٛب  21
نحذ  – 2016  عضٕ نجُخ جرد اضبثٛر انطهجخ  22

 االٌ
 داخل

 داخل 2016  عضٕ نجُخ احتطبة انذرجبد انًفمٕدح  23
 خارج 2015  ٔرشخ انعًم فٙ دائرح انطت انعذنٙ  24
عضٕ نجُخ يمبثهخ انًتمذيٍٛ نهذراضبد   25

 انعهٛب فٙ فرع انعهٕو االضبضّٛ  
 18  /6 

/2017 
 داخل 

 داخل  2017/ 1/ 3  عضٕ  نجُخ اعتًبد يجهّ عهًّٛ   26
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)داخم / خبرد(  انطُخ  َٕع انُشبط د
 انكهٛخ

 خارجي 2017/ 3/ 30  عضٕ نجُّ يُبلشّ خطّ ثحج   27
دٔرِ تذرٚجّٛ فٙ انطاليّ انصحّٛ   28

 ٔانًختجرّٚ 
 خارجي  2017/ 3/ 29 

 داخلي 2019  نطبنجخ دكتٕراِ\يشترناشراف   29
31      

 

 

 ثامنا:المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنة المادة القسم ت

1  
 العلوم االساسٌة

تدرٌس مادة االحٌاء 
 المجهرٌة العملً

 لحد االن-2001

2  
 العلوم االساسٌة

تدرٌس مادة االحٌاء 
 المجهرٌة العملً والنظري

 الى االن-2007

3  
 االساسٌة العلوم

تدرٌس مادة المناعة 
المتقدم لطلبة الدراسات 

 العلٌا

 الى االن-2015

 
 تاسعاً: البحوث المنشورة داخل وخارج العراق 

العدد  المجلة العلمٌة عنوان البحث ت

 والمجلد

جهة إصدار 

 المجلة
1  Effect of  Different Antibiotics and 

Zinc Oxide Nanoparticles on 
Streptococcus mutansand Candida 

Albicans in Comparison to Deionized 
Water 

 Theمجلة وقائع المؤتمر 
2th international 

scientific conference 
of medical and 

health specialists 

  

2  Effect of zinc oxide nanoparticles on 
total salivary peroxidase activity of 

human saliva (In vitro study) 

J Bagh College 
Dentistry 

27 
2 

2015 

كلٌة طب 
االسنان/جامعة 

 بغداد

3  Estimation of Humoral 
Immunological Parameters among 
Chronic Periodontitis Patients with 

Type 2 Diabetes Mellitus 

Journal of Natural 
Sciences Research 

5 
10 

2015 

India 

4  Evaluation of Seroprevelance of 
Viral Hepatitis C among Dentists in 

College of Dentistry\Baghdad 
University 

 
Journal of Health, 

Medicine and 
Nursing 

16 
2015 

India 

5  The Effect of Titanium Dioxide 
Nanoparticles on Salivary Alkaline 

Phosphatase Activity 

European Journal of 
Molecular 

Biotechnology. 

10 
4 

2015 

India 
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العدد  المجلة العلمٌة عنوان البحث ت
 والمجلد

جهة إصدار 
 المجلة

6  Individual Variations In Secretory 
ABO Group Antigen 

International Journal 
of sciences and 

nature 

6 
3 

2015 

India 

7  Effect of zinc oxide nanoparticles on 
candida albicans of human saliva (in 

Vitro study) 
 

Journal of Natural 
Sciences Research 

Vol. 10, 
Is. 4, 

pp. 235-
244, 
2015 

Russia 

8  Kinetic study of the effect of 
Titanium Dioxide Nanoparticles on  

salivary peroxidase activity 

International Journal 
of Biology Research 

Volume 
1; Issue 

1; 
March 
2016; 
Page 

No. 56-
59 

India 

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

CariesExperience Related to 
Salivary Alkaline Phosphatase 

AmongA Group of School Children 

IOSR Journal of 
Dental and Medical 

Sciences (IOSR-
JDMS) 

Volume 
15, 

Issue 6 
Ver. VI 
(June. 
2016), 
PP 75-

80 

India 

10  Serum interleukin 1-βlevels among 
salivary secretary ABO blood group 

chronic periodontitis subjects 

IOSR Journal of 
Dental and Medical 

Sciences (IOSR-
JDMS) 

Volume 
14, 

Issue 
10 

Ver.VII 
(Oct. 

2015), 
PP 68-

71 

India 

11  Some salivary constituents  changes 
in anemic patients 

International Journal 
of Advanced 
Research in 

Biological Sciences 
(IJARBS) 

Volume: 
3, 

Issue: 
3,pp.18-

22,  
Year: 
2016. 

India 

12  In vitro Evaluation the effect of 
Natural Products 

againstVibriocholerae 

International Journal 
of Advanced 
Research in 

Biological Sciences 

Volume 
3, Issue 

3, 
pp.271-

275, 
March - 

2016 

India 
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العدد  المجلة العلمٌة عنوان البحث ت
 والمجلد

جهة إصدار 
 المجلة

13  An Antimicrobial Activity of 
MoringaOleiferaExtractinComparison 
to ChlorhexidineGluconate (In vitro 

study) 

Journal of  Baghdad 
College of Dentistry 

Vol. 
28(1), 

pp. 183-
187, 

March 
2016 

Iraq 

14  Assessment of salivary flow rate and 
some important trace elements 
in saliva sample of Iraqi primary 
school children withaggressive 

behavior 

International Journal 
of Advanced 
Research in 

Biological Sciences 

Volume 
3, Issue 

6, 
pp.167-

172, 
2016 

India 

15  The Effect of Zinc Oxide 
Nanoparticles on 

Streptococcusmutansof Human 
Saliva (In Vitro Study) 

Journal of  Baghdad 
College of Dentistry 

Vol. 
28(2), 

pp. 158-
164, 
June 
2016 

Iraq 

16  Estimation of some salivary 
elements in rheumatoid arthritis 

patients 

International Journal 
of Advanced 
Research in 

Biological Sciences 

Volume 
3, Issue 

3, 
pp.13-

17,  
2016 

India 

17  Bioactivity of previously synthesized 
2-{(e)-hydroxyphenyl) 

imino]Methyl}phenol schiff base and 
its metal complexes 

European Journal of 
Biomedical AND 
Pharmaceutical 

sciences 

Volume: 
2Issue: 

7 
27-32 

Year: 
2015 

Canada 

18  Effect of Zinc Oxide Nanoparticles 
on Some components of saliva 

LAP LAMBERT 
Academic 

PublishingGmbHCo. 
KGHeinrich-

Böcking-Str. 6-8, 
Saarbrücken, 

Germany 

2016 India 

19  Xerostomic manifestation in 
rheumatoid arthritis patients 

 Theمجلة وقائع المؤتمر 
3th international 

scientific conference 
of medical and 

health specialists) 

2016 Iraq 

20  The effect of smoking on periodontal 
health status of ABO salivary 
secretory chronic periodontitis 

patients 

 Theمجلة وقائع المؤتمر 
3th international 

scientific conference 
of medical and 

health specialists 

2016 Iraq 
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 عاشراً: كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدٌر. 

 السنة المانحةالجهة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدٌر ت

 2016 مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة   كتاب شكر  1

 2016 عمٌد كلٌة طب االسنان جامعة بغداد كتاب شكر  2

 2015 مجلس الوزراء كتاب شكر  3

 2016 جامعة اوروك كتاب شكر  4

 2013 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  5

 2014 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  6

 2011 كلٌة طب األسنانعمٌد  كتاب شكر  7

 2009 عمٌد كلٌة طب األسنان كتاب شكر  8

 2016 عمٌد كلٌة جامعة اوروك  كتاب شكر   9

 2016 وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر   10

 2017 رئٌس جامعة بغداد  كتاب شكر   11

 2018 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  12

 2018 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  13

 2018 جامعة بغدادرئٌس  كتاب شكر  14

 
 حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

1  Insights In Medical Microbiology & Parasitology 2015 

 

 

 بث.ــعشش :اللغ ثبًي 

             انعرثٛخ 

 االَكهٛسٚخ 
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