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 كليه طب االسنان 77/1/7136 حضور ندوه رئاسه  مجلس الوزراء  66

 الطبية األحياء لقسم الثقافي سبوعحضور ندوه األ 61

 جامعه بغداد\كليه الطب 

17-20\4 

2016 

 جامعه بغداد\كليه الطب 

61 Misuse of antibiotic in pediatric 

dentistry  
 قسم طب اسنان االطفال والوقائي \ ندوه علميه 6052\50\61

61 Posterior composite restoration  32/33/7135  قسم طب اسنان االطفال والوقائي \ندوه علميه 

62 Revascularization of immune necrotic 

permanent anterior teeth of children 
 قسم طب اسنان االطفال والوقائي \تعليم مستمر 6052\56\52

67 Metabolic energy and health  52\56\6052 قسم طب اسنان االطفال والوقائي \تعليم مستمر 

62 Hand hygiene 52\56\6052 قسم طب اسنان االطفال والوقائي \تعليم مستمر 

61 Oral health and congenital anomalies   52\56\6052 قسم طب اسنان االطفال والوقائي \تعليم مستمر 

10 IQ assessment and oral health 61\56\6052  قسم طب اسنان االطفال والوقائي  \ندوه علميه 

15 Laser in pediatric dentistry  51\55\6052  قسم طب اسنان االطفال والوقائي \ندوه علميه 

16 Miswak 

 
 قسم طب اسنان االطفال والوقائي \ندوه علميه  6052\55\51

11 Dental care for special needs patient  61\56\6052  قسم طب اسنان االطفال والوقائي ندوه  \ندوه علميه

 االطفال والوقائيقسم طب اسنان  \محاضرهالقاء   Botox in dentistry  61\50\6052 11 قسم طب اسنان االطفال والوقائي \علميه 

لفرع طب اسنان االطفال  حضور الحلقه الدراسيه 11

)القت فيها دكتوره ناديه عفتان , د.بيداء   والوقائي

 حسين(

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  5-3-2017

العلميه الشهريه لفرع طب اسنان االطفال حضور الندوه ا 12

 )القت فيها دكتوره زينب جمعه(  والوقائي

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  18-1-2017

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  2017-1-2 لطب اسنان االطفال والوقائي الحلقه الدراسيهحضور  17

العلميه الشهريه لفرع طب اسنان االطفال حضور الندوه ا 12

 د.محمد غالب(\)القت فيها دكتوره زينب جمعه  والوقائي

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  12-3-2017

11

1 

العلميه الشهريه لفرع طب في الندوه ا القاء محاضره

   اسنان االطفال والوقائي

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  26-2-2017

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  2017-3-19 حضور التعليم المستمر لطب اسنان االطفال والوقائي 10

في فرع امراض وجراحه ما حضور التعليم المستمر 15

 حول االسنان

 جامعه بغداد–نفرع امراض وجراحه ما حول االسنا 14-3-2017

 مدارس الجوادين الدوليه  FDI 15-3-2017خروج للمدارس ليوم صحه الفم العالمي  16

العلميه الشهريه لفرع طب اسنان االطفال حضور الندوه ا 11

 )القت فيها دكتوره نبال محمد  والوقائي

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  16-4-2017

 قاعه درب الوسوي FDI 20-3-2017ه ليوم صحه الفم العالمي الندوه العلمي 11

 لطب اسنان االطفال والوقائي الحلقه الدراسيهحضور  11

 القت فيها د.زينب الدهان,د.بان صاحب

 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  30-4-2017

القت  لطب اسنان االطفال والوقائي الحلقه الدراسيهحضور  12

 ا د.عبير محمد ..د.محمد غالب فيه
 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  7-5-2017

العلميه الشهريه لفرع طب اسنان االطفال حضور الندوه ا 17

 )القت فيها دكتوره نور احمد...د.محمد قحطان  والوقائي
 جامعه بغداد–فرع طب االسنان االطفال والوقائي  2017\5\14

 flexible removable partial شه عملحضور ور 12

denture 
  كليه طب االسنان جامعه بغداد\قسم الصناعه 2017\1\12



 

 

 

 

 

 

 

 كليه طب االسنان جامعه بغداد \فرع المعالجه  2016\11\9 حضور ورشه عمل حشوات الجذور 11

حضور ومشاركه ببوستر علمي في الملتقى العلمي  10

 37/3/7136يالثالث لطب اسنان االطفال والوقائ
  قاعه المؤتمرات 7136\3\37

 قسم طب اسنان االطفال والوقائي 52/1/6056 تعليم مستمر 

 قسم طب اسنان االطفال والوقائي 56/55/6056 تعليم مستمر  

 قسم طب اسنان االطفال والوقائي 2/1/6051 تعليم مستمر  

 قائيقسم طب اسنان االطفال والو 61/1/6051 تعليم مستمر  

 قسم طب اسنان االطفال والوقائي 65/1/6051 تعليم مستمر 

            

 

 

 

 

 :7006\7005اللجان داخل القسم  1

 لجنه اعالم الفرع-3
 االطفال مرحله خامسه \لجنه حضور المحاضرات +درحات النظري السريري للدراسات االوليه -9

 لجنه المخزن -1

 لجنه متابعه  نظافه الفرع-4

 جنه غرفه العالجل-5

 لجنه التعقيم ومتابعه المساعدات -2

 لجنه المكتبه-2

 communityلجنه احتساب درجات -9

 92/4/9035لجنه احتساب درجات السعي للمرحله الخامسه -2

  

 

  
 :7002\7006اللجان داخل القسم  2

 طب اسنان االطفال مرحله خامسه \لجنه متابعه واحتساب متطلبات السريري-3

 نه متابعه حضور محاضرات طب اسنان االطفال مرحله خامسهلج-9

 لجنه تجهيز طلبه الدراسات العليا واالوليه من المواد الطبيه -1

 لجنه المكتبه  -4

 لجنه غرفه العالج-5

 طب اسنان االطفال \لجنه قاعه المناقشات الصغرى-2

 لجنه متابعه نظافه الفرع-2

 لجنه المخزن-9

 عملي نهائيcommunityلجنه احتساب درجات -2

 :7002\7006اللجان خارج القسم  

 لجنه المخزن العام 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 :التدرج الوظيفي

 
 السنة الجهة الوظيفة ت

رع طبيبة اسنان )معيدة( في ف 3

التشخيص الفمي ومن ثم في 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي

 7137-7112 جامعة بغداد–كلية طب االسنان 

طالبة دراسات عليا  9

 )ماجستير(

كلية -فرع طب اسنان االطفال والوقائي 

 جامعة بغداد–طب االسنان 
7137-7134 

 ولغاية اآلن -7135 جامعة بغداد / كلية طب االسنان تدريسية 1

 

 :7008\7002اللجان داخل القسم  1

 طب اسنان االطفال مرحله خامسه \لجنه متابعه واحتساب متطلبات السريري-3

 اعالم الفرع لجنه -9

 لجنه غرفه العالج-1

 ل طب اسنان االطفا\لجنه قاعه المناقشات الكبرى-4

 لجنه متابعه نظافه عياده االطفال-5

 لجنه المخزن-2

 :7008\7002اللجان خارج القسم 

 9039\9\90د.محمد غالب  عضو لجنه استالل بحوث-3

 عضو لجنه الحوكمه االلكتروني -9

 7132\4\32عضولجنه موقع الكليه االلكتروني  -1

 2017\10\18لجنه الضمان والجوده -4

 2017\11\16 المخزن العام عضو لجنه جرد ومطابقه -5

 عضو لجنه مقابله طلبه دراسات عليا-2

 

 

 

 

 

 :7009\7008اللجان داخل القسم  4

 طب اسنان االطفال مرحله خامسه \لجنه متابعه واحتساب متطلبات السريري-3

 اعالم الفرع لجنه -9

 لجنه غرفه العالج-1

 ل طب اسنان االطفا\لجنه قاعه المناقشات الكبرى-4

 لجنه متابعه نظافه عياده االطفال-5

 لجنه المخزن-2

 :7009\7008اللجان خارج القسم 

  العامالكيمياويات والقرطاسيه  مخزن  عضو لجنه جرد ومطابقه 

 


