
 

 10من  1صفحة     

 

 ةالذاتي ةلسيرا

  اميل محمد رحمن  منى عبدهللا سليمـم:ـــــاالسـ

 1977 تاريخ الميـالد:

 السناناالفم و ماحول طب وجراحه:العام خصصالت

 سنان الوقاي االطب :   الدقيق خصصالت

 مساعد مدرساللقب العلم :

 اللغات:العربية و االنكليزية 

 d_mona09@yahoo.comكترون البريد االل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 2012 طب االسنان بغداد العراق الماجستير  1

 2006 طب االسنان بغداد العراق لدبلوم العال ا  2

 1999 طب السنان بغداد العراق البكلوريوس  3
 

 ثانياً :التدريس الجامع . 

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

 ولغاية اآلن  - 2005 جامعة بغداد طب االسنانكلية   1

2     

 القسم اسم األطروحة 
ماجستير / 

 دكتوراه
 السنة



 

 10من  2صفحة     

 

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

1  

Effect of german chamomile 
(matricaria recutita) extracts 
on Mutans Streptococci in 

comparison to chlorhexidine 
gluconate: A comparative in 

vitro and in vivo study 

طب االسنان 
 وقائيال

 ماجستري
 جامعة /بغداد

2012 

2      
3      

 

 . 2010منذ  والندوات العلمية الت  شارك فيهارابعاً : المؤتمرات  

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

 حضور كلية طب االسنان 2010 ندوة التعليم المستمر  1

 مشارك جامعة النهرين 2010 دورة حاسبات تطويرية  2

3  
 2011 مؤتمر الدراسات العليا

كلية طب االسنان 

 /جامعة بغداد
 بحث

كليات طب االسنان االول ف  مؤتمر   4

 العراق
 حضور بغداد 2012

5  
 2012 ندوة تعليم مستمر

كلية طب االسنان 

 /جامعة بغداد
 حضور

6  
 2012 ندوة تعليم مستمر

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

7  
 2013 ندوة تعليم مستمر

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

8  
 2013 ندوة تعليم مستمر

االسنان كلية طب 

 جامعة بغداد
 حضور

9  
 2014 ندوة تعليم مستمر

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

10  
 حضور كلية طب االسنان 2014 ندوة تعليم مستمر



 

 10من  3صفحة     

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

المؤتمر العلم  السادس للمجلس   11

 العراق  لالختصاصات الطبية
 حضور بغداد 2014

12  
 2015 ندوة التعليم المستمر

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

13  
 2015 ندوة التعليم المستمر

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

14  
 2016 ندوة التعليم المستمر

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

15  
 2016 ندوة التعليم المستمر

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

16  
 2015 الملتقى العلم  االول للتعويضات السنية

كلية طب االسنان 

 بغدادجامعة 
 حضور

الملتقى العلم  الثان  لطب االسنان   17

 االطفال والوقاي 
2013 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

بوستر 

 علم 

الملتقى العلم  الثالث لطب اسنان   18

 االطفال والوقاي 
2015 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

بوستر 

 علم 

بوستر  الكنديكلية طب  2016 المؤتمر العلم  الثالث لطب الكندي  19

 علم 

مؤتمرالحشوات الجذور ف  نقابة اطباء   20

 االسنان
بوستر  نقابة اطباء االسنان 2016

 علم 

القاء  كلية طب االسنان 2013 ندوة علمية  21

 محاضرة

القاء  كلية طب االسنان 2013 ندوة علمية  22

 محاضرة

23  
 ندوة علمية

القاء  كلية طب االسنان 2014

 محاضرة

24  
 ندوة علمية

القاء  كلية طب االسنان 2015

 محاضرة

25  
 ندوة علمية

القاء  كلية طب االسنان 2016

 محاضرة

26  
 ندوة علمية

28-12-

2014 

 

 كلية طب االسنان

 حضور



 

 10من  4صفحة     

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

27  
 ندوة علمية

13-4-
2014 

 حضور كلية طب االسنان

28  
 ندوة علمية

21-12-

2014 

 حضور كلية طب االسنان

29  
 ندوة علمية

6-4-
2014 

 حضور كلية طب االسنان

30  
 ندوة علمية

18-10-

2015 

 حضور كلية طب االسنان

31  
 ندوة علمية

13-4-
2015 

 حضور كلية طب االسنان

32  
 ندوة علمية

6-12-

2015 

 حضور كلية طب االسنان

33  
 ندوة علمية

21-2-
2016 

 حضور كلية طب االسنان

34  
 ندوة علمية

6-3-
2016 

 حضور كلية طب االسنان

35  
 ندوة علمية

17-4-
2016 

 حضور االسنانكلية طب 

36  
 ندوة علمية

8-5-
2016 

 حضور كلية طب االسنان

37  
 ندوة علمية

13-11-

2016 

 حضور كلية طب االسنان

38  
 ندوة علمية

25-12-

2016 

 حضور كلية طب االسنان

39  
 ندوة علمية

8-6-
2016 

 حضور كلية طب االسنان



 

 10من  5صفحة     

 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

40  
 اليوم العالم  لطب االسنان

مجموعة من  2015

 مدارس بغداد

المشاركة 

بمجموعة 

فعاليات 

 تثقيفية

41  
 اليوم العالم  لطب االسنان

مجموعة من  2016

 مدارس بغداد

المشاركة 

بمجموعة 

فعاليات 

 تثقيفية

42  
 ندوة علمية

4-1-
2016 

 حضور كلية طب االسنان

حول االدمان على وسايل  ندوة علمية  43

 االتصال

22-2-
2016 

 حضور كلية طب االسنان

44  
 رياسة مجلس الوزراءندوة 

22-3-
2016 

 حضور كلية طب االسنان

45  
 حول االستمارة االلكترونية ندوة علمية

5-
2016 

 حضور كلية طب االسنان

46  
 اسبوع الشعبة البايولوجية

20-4-
2016 

كلية الطب جامعة 

 بغداد

 حضور

47  
 المؤتمر العلم  للكلية التقنية الطبية

4-
2016 

 حضور بغداد

الدورة التدريبية عن المدقق الداخل    48

 وفق المعيار الدول 

15-3-
2016 

 مشارك كلية طب االسنان

 

  

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم. 

 السنة محل النشر اسم البحث ت



 

 10من  6صفحة     

 

1  Oral health knowledge and 

behavior in relation to oral 

hygiene and gingival condition 

among a group of industry 

workers. 

  قبول نشر / كلية طب االسنان

2     

 

 سادساً: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية. 

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

  1999 طباء االسنان ف  العراقعضو نقابة ا  1

  2015 صاصتسنان االطفال والوقائي االخيف مجعية اطباء اعضو   2
3     

 

 األنشطة العلمية األخرى.سابعا :  

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

جلنة اهليئة عضو   1
 التدريسية يف القسم

 2012منذ  قسم االطفال
 حلد االن

 داخل

عضو جلنة املخزن   2
 لتجهيز املواد

 2013 قسم االطفال والوقائي
2014 

 داخل

عضو جلنة اجلرد   3
اخلاص مبخزن الكلية 

 العام

 داخل 2014 

عضو جلنة الصيانة   4
اخلاصة ابجهزة 

 االسنان

 داخل 2014 قسم االطفال والوقائي



 

 10من  7صفحة     

 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

عضو جلنة حساب   5
السعي السنوي 

والعملي لطلبة املرحلة 
 اخلامسة

 2013منذ  
 حلد االن

 داخل

عضو يف اللجان   6
املسؤولة عن مراقبة 

نظافة وتعقيم 
 العيادات والقسم

 2013منذ  قسم االطفال والوقائي
 حلد االن

 داخل

جلنة اجتماعية عضو   7
يف امللتثقى العلمي 

لقسم االطفال  الثاين
 والوقائي

 داخل 2014 

عضو لجنة   8

تحضيرية ف  

ى العلم  الملتق

 الثالث

لقسم االطفال 

 والوقاي 

 داخل 2016 

عضو لجنة   9

 امتحانية
 داخل 2016/2017 

عضو لجنة   10

الحضور لطلبة 

 المرحلة الخامسة

 داخل 2013/2014/2015/2016 قسم االطفال والوقائي

11      
12      

 

 

  

  



 

 10من  8صفحة     

 

  

  

 ثامنا:المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنة المادة القسم ت

1  
 قسم االطفال والوقاي 

طب االسنان الوقاي  

 السريري

 206منذ 

 ولغاية االن

االشراف  على بحوث التخرج لطلبة المرحلة   2

 الخامسة
 الطلبةمن  2

2013-2014 

االشراف  على بحوث التخرج لطلبة المرحلة   3

 الخامسة
 من الطلبة 2

2014-2015 

االشراف  على بحوث التخرج لطلبة المرحلة   4

 الخامسة
 طلبة 3

2015-2016 

االشراف  على بحوث التخرج لطلبة المرحلة   5

 الخامسة
 طلبة 3

2016-2017 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 داخل وخارج العراق.تاسعاً: البحوث المنشورة  

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث ت



 

 10من  9صفحة     

 

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث ت

1  Effect of 

german 

chamomile 

(matricaria 

recutita) 

extracts on 

Mutans 

Streptococci in 

comparison to 

chlorhexidine 

gluconate: A 

comparative in 

vitro and in vivo 

study 

مجلة كلية 

االسنان طب  
24 

1 
2012 

كلية طب االسنان/جامعة 
 بغداد

2  Oral health 

knowledge and 

behavior in 

relation to oral 

hygiene and 

gingival 

condition 

among a group 

of industry 

workers. 

مجلة كلية 

طب االسنان/ 

 جامعة بغداد

 قبول نشر  

3  Salivary IgA 

and total 

protein among 

children with 

caries and 

caries free 

groups, 

correlating to 

their mothers 

مجلة كلية 

 طب االسنان
 قبول نشر  

4  
 البصمة الوراثية

مجلة المعهد 

العال  

للتطوير 

 االمن 

 قبول نشر  



 

 10من  10صفحة    

 

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث ت

5       
6       
7       

 

 عاشراً: كتب الشكر، الجوايز وشهادات التقدير. 

 

 ثان  عشر:التدرج الوظيف . 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

الجايزة أو كتاب الشكر أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

1  

 / رياسة القسمطب االسنانكلية  كتاب شكر وتقدير

 

 

 

2006 

 2014 / العمادةطب االسنانكلية  كتاب شكر وتقدير  2

 2013 وزير التعليم العال  كتاب شكر وتقدير  3

 2016 رييس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  4

 2016 / العماة االسنان لية طبك كتاب شكر وتقدير  5

 2016 رياسة الوزراء كتاب شكر وتقدير  6

 26/5/2010 طب االسنان كلية شهاده تقديريه  7

 April/2012 طب االسنانكلية  شهاده تقديريه  8

 19/3/2012 كلية طب االسنان شهادة تقديرية  9

 26/11/2013 طب االسنانكلية  شهاده تقديريه  10

 30/3/2014 االسنانطب كلية  شهاده تقديريه  11

 21/12/2014 طب االسنانكلية  شهاده تقديريه  12

 AprilL2015 طب االسنانكلية  شهادة تقديرية  13

 April/2015/8 طب االسنانكلية  شهادة تقديرية  14

15     



 

 10من  11صفحة    

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2001-1999 مركز صحي / شارع املغرب اسنان متدرب طبيب  1
 2003 -2001 مركز صحي الراشدية طبيب اسنان / اتمني صحي  2
 2005 -2003 مركز صحي ابن البلدي طبيب اسنان ممارس  3
طبيب اسنان اختصاص/دبلوم   4

 عايل
 2011-2006 كلية طب االسنان

 2012 كلية طب االسنان تدريسي/مدرس مساعد  5
 


