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 ةالذاتي ةلسيرا

اميل     اسيل حيدر محمد جواد االسدي :الثالثي واللقب  ـمـــــاالسـ

 1978بغداد /  :الوالدة تاريخمحل و م

 طب وجراحة الفم واالسنانبكالوريوس : العام خصصالت

 304مجموع وتسلسل السابع عشر من   (78.05913بتقدير جيد ) 30/6/2000تاريخ نيل الشهادة : 

                                       285غداد بالعدد بطب االسنان / جامعة  متخرج بموجب الوثيقة الصادرة من كلية                          

22/2/2006 في                            

 18/9/2000تاريخ التعيين: 

   13/9/2000في  8336 لبحث العلمي االمر الوزاري للتعيين: وزارة التعليم العالي وا

  17/9/2000في  87/1222االمر الجامعي للتعيين: د/

 18/9/2000في  87/2276االمر االداري للتعيين: د/

 25/9/2000في  87/2329باالمر االداري د/ 18/9/2000تاريخ المباشرة: 

 1/10/2000تنسيب الى فرع معالجة االسنان بتاريخ                        

 طب اسنان االطفال:   الدقيق خصصالت

   (89.78ل قدره )دبمع 29/9/2004تاريخ نيل درجة الماجستير: 

بالعدد االسنان / جامعة بغداد  طب جيد جدا وحسب الوثيقة الصادرة من كلية                                  

0062 /2/ 6في   44                                    

   18/12/2004   في 22062مدرس مساعد بموجب االمر الجامعي   اللقب العلمي:

   30/5/2010وذلك اعتبارا من  16/2/2011في  4726األمر الجامعي  مدرس بموجب                   

  2011 /2/3في  25و األمر األداري                    

 واعتبارا من تاريخ 10/2015 / 27في 26969بموجب األمر الجامعي  استاذ مساعد              

                                             12/11/2015في  8081موجب األمر األداري ب 31/8/2014                  

  العربية و االنكليزية     اللغات:

 dr.aseel.haider@gmail.comكتروني:البريد االل

dr.aseelhaider@codental.uobaghdad.edu.iq 
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 والً : المؤهالت العلمية.أ 

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 2000 طب االسنان بغداد العراق بكالوريوس  1

 2004 طب االسنان بغداد العراق الماجستير  2

3       

 السنة كتوراهدماجستير/ القسم اسم األطروحة ت

1 
Pacifier effects on the oral 

health of children in Baghdad 

city 

طب اسنان 

 االطفال و الوقائي
 2004 ماجستير

2     
 

 انيا :التدرج الوظيفيث 

 الفترة الجهة الوظيفة ت

 )معيدة( بة اسنانطبي 1
العالي والبحث العلمي/كلية طب وزارة التعليم 

 االسنان /جامعة بغداد
2000-2004 

 2010-2004 كلية طب االسنان /جامعة بغداد مدرس مساعد 2

 2014-2010 كلية طب االسنان /جامعة بغداد مدرس 3

 لغاية االن -2014 كلية طب االسنان /جامعة بغداد استاذ مساعد 4

 

 :التدريس الجامعي. ثالاث 

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

 ولغاية اآلن  - 2004 جامعة بغداد طب االسنان جامعة بغدادكلية  1

 ولغاية اآلن 2017/2018 جامعة واسط )سنة دراسية( كلية طب االسنان /جامعة واسط 2

 )سنة دراسية(قسم طب االسنان   3
الدين كلية اصول 

 الجامعة
 ولغاية اآلن 2017/2018

4    
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 لمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.اابعا:ر 

 السنة المادة القسم ت

 الجانب العملي

1  
فرع معاجة 

 االسنان

طبيبة اسنان لمتابعة تعليم الجانب العملي ل:معالجة 

 مرحلة رابعة وخامسة/االسنان

 مرحلة اولى/تشريح االسنان

 مرحلة ثالثة/الفانتوممختبر 

2000-2001 

2  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 عملي/المرحلة الخامسةطب اسنان االطفال/

 تىح /2004

 االن

3  
 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 عملي/دراسات علياطب اسنان االطفال/

حتى  /2015

 االن

4  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 الصيفي لطالب المرحلة الخامسةتكليف بالتدريب 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

5  
كلية اصول الدين 

الجامعة/قسم طب 

 االسنان

 2017/2018 عملي/المرحلة الخامسةطب اسنان االطفال/

 الجانب النظري

1 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 الى االن/2015 طب اسنان االطفال/مرحلة خامسة/نظري

2 
اسنان فرع طب 

 االطفال والوقائي
 الى االن /2016 طب اسنان االطفال/مرحلة رابعة/نظري

3 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 الى االن/2016 نظري/دراسات علياطب اسنان االطفال/

4 
كلية اصول الدين 

الجامعة/قسم طب 

 االسنان

 نظري/المرحلة الخامسةطب اسنان االطفال/
2017/2018 

 الى االن

5 
  كلية طب

جامعة /االسنان 

 واسط

 نظري/المرحلة الخامسةطب اسنان االطفال/
2017/2018 

 الى االن
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 االشراف على مشاريع تخرج المرحلة الخامسة

1 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي

Radiology in pediatric dentistry      رفل علي سلمان 

                            Oral habit                                  محمد  سؤدد رند
1120 /2012 

2 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي

Child Behavior management in Dentistry   
                                             ضحى قيس صباح

Bad oral habits هديل رعد محمد جواد                    
2201 /2013 

3 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي

Premature loss of primary molars 

االمير زهراء عبد  
Eruption of first permanent molar in relation to 

nutritional status                        زينب عبد الحسن 

1320 /2014 

4 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي

Dental caries in relation to mode of delivery and 

nutritional status in children aged5-8 years 

old              
                                                        زيد رمزي

Oral health knowledge, attitude and behavior in 

relation to dental caries among 7-9 years old 

children                                                     زيد صبر      

2014/2015 

5 
كلية اصول الدين 

الجامعة/قسم طب 

 االسنان

Pulp capping materials 

      مصطفى علي

 

Apexification 

 عبد المهيمن داوود سلمان

2017/2018  

 االشراف على طلبة الدبلوم

6  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 :دبلومطالب  ةاشراف على ثالث

 مرتضى محمد ‘صبا نمير  ‘مروة زهير 
2015/2016 

7  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 ثالثة طالب دبلوماشراف على 

 سلوى لطيف ‘ سارة مدحت ‘ عبد االميرزينب علي 
2016/2017 

8  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
 ين/ دبلومتاشراف على طالب

 نور محمد حسن هيكل ‘ مريم علوان
2017/2018 

 ماجستيراالشراف على طلبة ال

فرع طب اسنان   9

 االطفال والوقائي
 اشراف على ثالثة طالب ماجستير

 ان محمد تقيجم ‘عذراء حسين مدحت  ‘ مفاز مهدي
2017/2018 

فرع طب اسنان   10

 االطفال والوقائي
 اشراف على ثالثة طالب ماجستير

 عهود فائق ‘بتول ماجد  ‘ عبير احمد
2018/2019 
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 :امساخ 

 :الطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاا )وال: ا  

 

 الدبلوم العالي

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 
Nanotechnology in pediatric dentistry 

دبلوم /مروة زهير القزاز  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2015/2016 

2 
Strategies to manage immature permanent teeth 

/ دبلوم صبا نمير الخزرجي  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2015/2016 

3 
Premature loss of primary teeth and space 

maintenance 

دبلوم /مرتضى محمد  

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2015/2016 

4 
Obesity in relation to oral health 

 / دبلوم زينب علي الجوراني
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2016/2017 

5 
Ectodermal dysplasia in pediatric dentistry 

 دبلوم /سارة مدحت 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2016/2017 

6 
Adenoid hyperplasia in children 

 دبلوم /سلوى لطيف 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2016/2017 

7 
Smart materials in pediatric dentistry 

 مريم علوان

فرع طب اسنان 

 والوقائياالطفال 
2017/2018 

8 
Down syndrome in pediatric dentistry 

 نور محمد حسن هيكل
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017/2018 

 لماجستيرا

1 

Maximum bite force in relation to oral and 

nutritional status among 8-10 years old 

primary school students (Cross sectional study) 

 عذراء حسين مدحت

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 

2 

Impact of intelligence quotient on selected oral 

variables in relation to nutritional status among 

(8-10)years old children in Al-Najaf city 

رجمان محمد تقي باق  

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 

3 

Evaluation of the efficacy of caries removal 

using Papain gel (Brix 3000) and smart 

preparation bus( An In vivo comparative study) 

محسن مفاز مهدي  

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 
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 التي قام بمناقشتها: الطاريح ، الرسائل (ا )انيا: ث 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 الدبلوم العالي

1 
Pharmacological methods of managing behavior 

and preventing pain in children 

 دبلوم طب اسنان االطفال /عبود المياحي نهلة عامر

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2016 

2 
Passive smoking and oral health of pediatric 

patients 

دبلوم طب اسنان االطفال /أحمد يوسف مهدي عسكر  

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 

3 
Dental education for children 

دبلوم طب اسنان االطفال /مهند خالد محمد  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 

4 
Laser in pediatric dentistry 

دبلوم طب اسنان االطفال /هديل محمد قاسم  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 

5 
Crowns in Pediatric dentistry 

دبلوم طب اسنان االطفال /ليث شهاب احمد  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 

6 
Medical emergencies in dental clinics 

دبلوم طب االسنان الوقائي/حسينصبا زهير   
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2018 

7 
Pulp capping materials 

دبلوم طب اسنان االطفال/هالة عبد الستار  
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2018 

8 
Pediatric patient receiving chemotherapy, 

hematopoietic cell transplantation and radiation 

دبلوم طب اسنان االطفال /اسراء كاظم حربي  

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2018 

9 
General anesthesia in pediatric dentistry 

دبلوم طب اسنان االطفال /سمية سالم هزل    

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2018 

 الماجستير

1 

Clinical and microbiological effects of thumb 

sucking habit in 3-5 years old children in Hilla 

city/ Iraq 

 صبا محمد ابراهيم الكناني

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2016 

2 
Revascularization of pulpless immature 

permanent anterior teeth 

 رباب عصام صالح

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2017 
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 التي قام بتقييمها: الطاريح ، الرسائل (ا )الثا: ث 

 

 لمؤتمرات العلمية التي شارك فيها.اابعاً : ر 

3 

Salivary Lysozyme, Secretory IgA and Mutans 

Streptococci level in children with early 

childhood cries   

موسى همسة ثابت  

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2018 

4 

Oral health status and selected salivary 

biomarkers among a group of children with 

nutritional rickets 

 سارة علي جمال
 

فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
2018 

 اطاريح الماجستير

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1 

Evaluation of an oral health education 

program(OHEP)by a dentist , teachers and 

mothers for adolescents of Diyala Governorate/ 

Iraq 

 سالي طالب دعج

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
6201  

2 

Effectiveness of computerized delivery system of 

local anesthesia in primary maxillary molars 

regarding pain and fear during vital pulpotomy 

procedure 

 ريم وادي حنشل

دائرة البعثات والعالقات 

الثقافية /قسم التقويم 

وتعادل الشهادات 

)تقييم رسالة ماجستير 

 جامعة عين شمس(من 

2018 

 مكان انعقادها السنة العنوان ت
نوع 

 المشاركة

المؤتمر العلمي الرابع عشر   1

 لكلية الطب جامعة بغداد
 حضور كلية الطب 2010

المؤتمر الطبي االول التحاد   2

 اطباء تركمان العراق
2010 

تركمان اتحاد اطباء 

 العراق/كركوك
 محاضرتان

3  
المؤتمر العلمي االول لكلية 

طب االسنان/الجامعة 

 المستنصرية

2010 
كلية طب االسنان /الجامعة 

 المستنصرية
 محاضرة

المؤتمر العلمي الثالث لتقانة   4

 النانو وتطبيقاتها
 حضور كلية العلوم/جامعة بغداد 2011
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 حضور الطب/جامعة بغدادكلية  2011 مؤتمر التعليم الطبي  5

مؤتمر ومعرض نييويورك   6

 لطب االسنان
 حضور نييويورك/امريكا 2011

مؤتمرالنجف العلمي االول   7

 لطب االسنان
 حضور النجف 2012

الملتقى العلمي االول لفرع   8

 طفال والوقائيطب اسنان األ
2012 

كلية طب االسنان    /جامعة 

 بغداد

عرض 

 منضدي

الموحد االول لكليات المؤتمر   9

 طب اسنان العراق
2012 

كلية طب االسنان    /جامعة 

 بغداد
 محاضرة

مؤتمر شعبة الصحة العامة   10

 االول
 حضور قاعة درب الموسوي 2012

 حضور مدينة الطب 2013 مؤتمر مدينة الطب العلمي  11

الملتقى العلمي االثاني لفرع   12

 طفال والوقائيطب اسنان األ
2013 

االسنان    /جامعة كلية طب 

 بغداد

عرض 

 منضدي

13  

مؤتمر الكفاءات الطبية 

العراقية بالتعاون مع كليات 

الطب وطب االسنان و 

الصيدلة والتمريض /جامعة 

 بغداد

 حضور قاعة درب الموسوي 2013

 حضور مدينة الطب 2014 مؤتمر مدينة الطب العلمي  14

15  
المؤتمر العلمي السادس 

للمجلس العراقي 

 لالختصاصات الطبية

 حضور قاعة درب الموسوي 2014

المؤتمر العلمي التاسع لكلية   16

 الطب الجامعة المستنصرية
2014 

لكلية الطب الجامعة 

 المستنصرية
 حضور

مؤتمر التحدي العلمي لمدينة   17

 الطب
 حضور قاعة درب الموسوي 2014

الملتقى العلمي االثالث لفرع   18

 والوقائيطفال طب اسنان اال
2015 

كلية طب االسنان    /جامعة 

 بغداد

ملصق 

 علمي

مؤتمرالنجف الطبي العالمي   19

 االول لطب االسنان
2015 

 قصر الثقافة/ االشرف/ النجف

 نقابة اطباء االسنان

ملصق 

 علمي
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الملتقى االول الطباء اسنان   20

 العراق
2015 

المقدسة/روتانا  كربالء

 كربالء/نقابة اطباء االسنان
 حضور

المؤتمر العلمي التاسع لكلية   21

 الطب /جامعة النهرين
 لكلية الطب /جامعة النهرين 2015

ملصق 

 علمي

22  
 بعالمؤتمر العلمي السا

للمجلس العراقي 

 لالختصاصات الطبية

2016 
دائرة مدينة /درب الموسوي

 الطب
 حضور

 نقابة اطباء االسنان 2016 لحشوات الجذورمؤتمر بغداد   23
ملصق 

 علمي

24  
المؤتمر الطبي العالمي الثالث 

لالختصاصات 

الصحية/الجامعة التقنية 

 الوسطى

 حضور درب الموسوي 2016

25  
مؤتمر الدكتور رافع 

 الجبوري االول

9-10/9/2016 

 نقابة اطباء االسنان 2016
ملصق 

 علمي

26  
الثالث مؤتمر النجف الدولي 

والملتقى الدولي الثاني ألطباء 

 2016\12\18-17االسنان 

2016 
قصر /النجف االشرف

 الثقافة/نقابة اطباء االسنان

ملصق 

 علمي

 2016 الطب ةمؤتمر دائرة مدين  27
دائرة مدينة /الموسوي درب

 الطب
 حضور

28  
الدولي االول  المؤتمر العلمي

  للعلوم الطبية

كربالء كلية الطب /جامعة 

7-9/12/2016 

2016 
كلية /كربالء المقدسة

 الطب/جامعة كربالء
 محاضرة

29  
حضور المؤتمر العلمي 

الخامس عشر لكلية الطب 

 2016\11\29جامعة بغداد 

 حضور كلية الطب/جامعة بغداد 2016

30  
المؤتمر الحادي عشر 

للدراسات العليا /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد

 االسنان/ جامعة بغدادكلية طب  2016
ملصق 

 علمي

31  
المشاركة في مؤتمر حشوات 

 /25/2-24الجذور الرابع 

2017 

 نقابة اطباء االسنان 2017
ملصق 

 علمي
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32  
 االول مؤتمرالالمشاركة في 

قسم طب  /االسراءكلية 

 28/3/2017-27 االسنان

 كلية االسراء 2017

محاضرة 

+ ملصق 

 علمي

33  
الكلية المشاركة في مؤتمر 

-5بالتعاون مع النقابة 

6/5/2017 

 محاضرة نقابة اطباء االسنان 2017

34  
 الثانيالدولي  المؤتمر العلمي

 للعلوم الطبية

 كلية الطب /جامعة كربالء

/9/132017 
كربالء المقدسة/كلية 

 الطب/جامعة كربالء
 محاضرة

مؤتمر الدكتور رافع   35

 الثانيالجبوري 

15-16 

 9/2017 
 اطباء االسناننقابة 

ملصق 

 علمي

36  
المؤتمر العلمي االول /جامعة 

ابن سينا للعلوم الطبية 

 والصيدالنية

 محاضر نقابة اطباء االسنان 16/11/2017

 االول الدولي بابل  مهرجان  37

 لطب األسنان

24-25 

/11/2017 
 بابل

ملصق 

 علمي

عشر  سادسالمؤتمر العلمي ال  38

 لكلية الطب /جامعة بغداد

29-30 

/11/2017 
 حضور كلية الطب /جامعة بغداد

 مؤتمر دائرة مدينة الطب  39
13-14 

/12/2017 

درب الموسوي/دائرة مدينة 

 الطب
 حضور

40  
عشر  الثانيالمؤتمر 

للدراسات العليا /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد

20-21 

/12/2017 
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

ملصق 

 علمي

41  
المؤتمر االول للدراسات 

العليا/ كلية الطب / جامعة 

 بغداد

 حضور كلية الطب / جامعة بغداد 22/2/2018

42  
الثاني مؤتمرالالمشاركة في 

قسم طب  /االسراءكلية 

 االسنان

5-6 

/3/2018 
 محاضر كلية االسراء

المشاركة في الملتقى االول   43

 لطب اسنان االطفال والوقائي
 حضور نقابة اطباء االسنان/العراق 16/3/2018

مؤتمر طب االسنان العلمي   44

 السنوي التاسع عشر

19-20 

/3/2018 
 محاضر كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

لفرع  الرابعالملتقى العلمي   45

 طفال والوقائيطب اسنان اال
11/3/2018 

كلية طب االسنان    /جامعة 

 بغداد

ملصق 

 علمي

المؤتمر االنتخابي االول   46

 لجمعية الراسخ التقني العلمية
 حضور جمعية الراسخ التقني العلمية 12/6/2018

مؤتمر الدكتور رافع   47

 الثالثالجبوري 

7-8 

 9/2018 
 حضور نقابة اطباء االسنان
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لمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير اامسا:خ 

 التعليم.

 السنة محل النشر اسم البحث ت

1  

Traumatic dental injuries of the 

permanent incisors and its relation to 

malocclusion in patients attending the 

pedodontic clinic in College of 

Dentistry, Baghdad University. 

MDJ Mustansiria 

Dental Journal 

70-7(1):63 

2010 

2  
Traumatic injuries to the incisors 

among patients attending pedodontic 

clinic of Baghdad dental teaching 

hospital. 

J Bagh College 

Dentistry 

22(3): 91-100 

2010 

3  
Dental caries in relation to oral 

infections and feeding types among 

years.5 -children aged 2 

J Bagh College 

Dentistry 

24(2): 104-108 

2012 

4  

Clinical and radiographical evaluation 

of pulpotomy in primary molars 

treated with Pulpotec (PD), 

Formocresol and Mineral Trioxide 

Aggregate (MTA). 

J Bagh College 

Dentistry 

25(4): 164-170 

2013 

5  
Apexification and periapical healing 

of immature teeth using Mineral 

Trioxide Aggregate. 

J Bagh College 

Dentistry 

26(3): 108-112 

2014 

6  
Prevalence of Pacifier Sucking Habit 

and Its Effect on Occlusion in 

5 Years in Baghdad -Children Aged 1

.City 

J Bagh College 

Dentistry 

27(4): 143-146 

2015 

7  
Pacifier Sucking Habit and its effect in 

5 years -oral health of children aged 1

.(comparative study) 

 

Iraqi dental 

journal 

38(2): 90-94 

2016 

8  
Pacifier Sucking Habit and its 

Relation to Dental Caries and type of 

feeding habits among Group of 

Children (comparative study) 

IJSR 

6 (7):1908-10 
2017 
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9  

α and Alkaline  -Salivary TNF

Phosphatase in Relation to Gingival 

Health Condition According to 

Nutritional Status among a Group of 

School Children 

IJSR 6 (7):1902-8 2017 

10  
Patterns and causes of Primary and 

Permanent teeth Extraction among 

Children attending Baghdad Dental 

.Teaching Hospital 

International 

journal of medical 

research and 

health sciences 

7(5): 88-95 

2018 

11  

Original Article 

Evaluation of the Efficacy of Caries 

Removal Using Papain Gel (Brix 

3000) and Smart Preparation Bur (In 

Vivo Comparative Study) 

Journal of 

pharmaceutical 

sciences and 

research 

 مقبول نشر

12  
Maximum Mouth Opening among 

Primary School Children 

 

Indian journal of 

public health 

research and 

development 

 مقبول نشر

13  

Impact of Brix 3000 and Conventional 

Restorative Treatment on Pain 

Reaction during Caries Removal 

among Group of Children in Baghdad 

City 

J Bagh College 

Dentistry 
 

 مقبول نشر

14  
Maximum bite force in relation to 

maximum mouth opening among 

primary school children 

J Bagh College 

Dentistry 
 

 مقبول نشر

 

 

 

 ضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.عادساً: س 

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت 

 طبيبة اسنان  2000 العراقية طباء االسنانعضو نقابة ا  1

 2018 عضو جمعية طب اسنان االطفال و الوقائي  2
طبيبة اسنان 

 اختصاص

 عضو هيئة تحرير 2017 عضو هيئة تحرير مجلة كلية طب االسنان جامعة بغدلد  3
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 .ابعا : األنشطة العلمية األخرىس 

 السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 2009 داخل الكلية لجنة صيانة االجهزة  1

 2009 داخل الكلية لجنة الجرد السنوي للمخزن العام  2

 2009 داخل الكلية لجنة جرد وتدقيق المخزن العام  3

 مقرر فرع  4
 فرع طب اسنان االطفال و الوقائي/

 داخل الكلية
2009-2012 

 لجنة صيانة  5
 فرع طب اسنان االطفال و الوقائي/

 داخل الكلية
2010/2013 

 2011 الكليةداخل  لجنة مشتريات  6

 لجنة امتحان العملي معادلة الشهادة  7
 فرع طب اسنان االطفال و الوقائي/

 داخل الكلية
2012/2013 

لجنة درجات وسعي المرحلة   8

 الخامسة

 فرع طب اسنان االطفال و الوقائي/

 داخل الكلية
2012/2013 

لجنة غرف الدراسات العليا والعيادة   9

 الصغيرة

 االطفال و الوقائي/فرع طب اسنان 

 داخل الكلية
2012/2013 

 لجنة هيئة الفرع  10
 فرع طب اسنان االطفال و الوقائي/

 داخل الكلية
2012/2013 

 2015 داخل الكلية لجنة مشتريات  11

 2014 داخل الكلية لجنة الجرد السنوي للمخزن العام  12

 لجنة امتحانية طلبة الدبلوم  13
 الوقائي/رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكلية
2016 

لجنة تحضيرية للملتقى العلمي   14

 االول

 رع طب اسنان االطفال و الوقائي/ف

 داخل الكلية
2012 

 للملتقى العلمي الثاني لجنة مالية  15
 طب اسنان االطفال و الوقائي/فرع 

 داخل الكلية
2013 

 لجنة تحضيرية للملتقى العلمي  16

 الثالث

االطفال و رع طب اسنان ف

 داخل الكليةالوقائي/
2015 



 

Page 14 of 28 

 

 السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

لجنة امتحان العملي لمادة طب   17

 ثانيالدورال اسنان االطفال/

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2015 

 ملي معادلة الشهادةعلجنة امتحان ال  18
فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/الداخل الكلية

ولحد  2012

 االن

امتحانية  داخل الفرع طلبة لجنة   19

 الدبلوم

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016 

20  
عضو لجنة مناقشة مشاريع تخرج 

 13طلبة المرحلة الخامسة بواقع 

 بحث تخرج

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2015/2016 

عضو لجنة امتحان التنافس لطلبة   21

 العلياالدراسات 

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/

والى   2015

 االن

 2016/2017 داخل الكلية عضو لجنة االستالل المركزية  22

 رئيس لجنة استالل معاملة ترقية  23
االطفال و فرع طب اسنان 

 داخل الكليةالوقائي/
2016 

رئيس لجنة االدخال واالخراج   24

 المخزني
 2016/2017 داخل الكلية

 لجنة متابعة العيادة الصغيرة  25
رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

لجنة درجات وسعي المرحلة   26

 الخامسة

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

لجنة درجات وسعي المرحلة   27

 الرابعة

رع طب اسنان االطفال و ف

 الكليةداخل الوقائي/
2016/2017 

28  
 

لجنة درجات و حضور طلبة 

 الدراسات العليا

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

عضولجنه تقسيم الطالب داخل   29

 االطفالطب اسنان /العياده 

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

عضو اللجنة الفرعية الخاصة   30

 بأمتحان المعادلة النظري والعملي

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 
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 السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

عضو لجنة امتحان النظري النهائي   31

 للمرحلة الرابعة

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

عضو اللجنة التحضرية الحتفالية   32

 يوم صحة الفم العالمي
 2017 الموسويقاعة درب 

عضو لجنة تطبيق معايير الجودة   33

 وتنظيم السجالت

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2017 

عضو لجنة ترميز االجهزة   34

 والمعدات الطبية

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2017 

35  
عضو لجنة االمتحان النظري 

النهائي لمادة طب اسنان 

 االطفال/جامعة واسط

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

36  
عضو لجنة مناقشة مشاريع تخرج 

 14طلبة المرحلة الخامسة بواقع 

 بحث تخرج

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

لجنة مناقشة سمنارات طلبة    37

 دبلومالدراسات العليا ماجستير و 

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

عضو لجنة مناقشة طالبة الماجستير   38

 صبا ابراهيم

رع طب اسنان االطفال و ف

 داخل الكليةالوقائي/
2016/2017 

39  
لجنة حضور ودرجات لمادة طب 

 اسنان االطفال المرحلة الرابعة

فرع طب اسنان االطفال و 

 2017/2018 الوقائي/داخل الكلية

40  
لجنة متابعة غرفة التخدير قصير 

االمد في قسم طب اسنان االطفال 

 والوقائي

فرع طب اسنان االطفال و 

 2017/2018 الوقائي/داخل الكلية

 لجنة مختبر الدراسات العليا  41
فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

قسم طب اسنان لجنة اعالم في   42

 االطفال والوقائي

فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

لجنة امتحان طلبة معادلة الشهادة   43

 في مادة طب اسنان االطفال

فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

لجنة امتحان العملي  و النظري   44

 المرحلة الخامسة

اسنان االطفال و فرع طب 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 
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 السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

لجنة امتحان النظري المرحلة   45

 الرابعة
فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

لجنة امتحان النظري مرحلة خامسة   46

 طب اسنان واسط /
 2017/2018 كلية طب االسنان /جامعة اسط

 2017/2018 الكليةداخل  لجنة ادخال واخراج مخزني  47

 لجنة توثيق المناهج  48
فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

 لجنة صيانة الفرع  49
فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

 لجنة المكتبة  50
فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

51  
عضو لجنة مناقشة مشاريع تخرج 

 8طلبة المرحلة الخامسة بواقع 

 تخرج وثبح

فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

52  
عضو لجنة مناقشة مشاريع تخرج 

 2طلبة المرحلة الخامسة بواقع 

 تخرج ثبح

كلية اصول الدين الجامعة/ قسم طب 

 االسنان
2018 

 2017/2018 كلية طب االسنان جامعة بغداد االستالل المركزيةعضو لجنة   53

 عضو لجنة استالل معاملة ترقية  54
فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

عضواللجنة العلمية في فرع طب   55

 اسنان االطفال والوقائي

فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

 3/4/2018 كلية طب االسنان /جامعة بغداد لجنة تنسيقيةعضو   56

عضو لحنة مناقشة طالبة ماجستير   57

 رباب عصام

فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

عضو لحنة مناقشة طالبة ماجستير   58

 همسة ثابت

فرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي/داخل الكلية
2017/2018 

الرصانة لالمتحان عضو لجنة   59

 التنافسي

كلية طب االسنان / الجامعة 

 المستنصرية
20/9/2017 

عضو لجنة وضع و تصحيح االسئلة   60

 التنافسيالرصانة متحان ال
 5/6/2018 الجامعة العراقية

عضو لجنة مجلة كلية طب السنان   61

 جامعة بغداد
 كلية طب االسنان

وحتى  2017

 االن

 مقرر فرع  62
 اسنان االطفال و الوقائي/فرع طب 

 داخل الكلية

1/10/2017 

 وحتى االن
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 السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

عضو اللجنة التحضيرية في الملتقى   63

 العلمي الرابع 

 رع طب اسنان االطفال و الوقائي/ف

 داخل الكلية
11/3/2018 

عضو لجنة علمية في مؤتمر   64

 الدراسات العليا الثاني عشر
 كلية طب االسنان / جامعة بغداد

20-21 

/12/2017 

عضو لجنة سمنارات طلبة   65

 الدراسات العليا/ طب اسنان االطفال

 رع طب اسنان االطفال و الوقائي/ف

 داخل الكلية
2017/2018 

66  
عضو لجنة امتحانية داخلية 

لالمتحان النهائي العملي  لمادة طب 

 اسنان المجتمع

 رع طب اسنان االطفال و الوقائي/ف

 داخل الكلية
29/4/2018 

عضو لجنة مقابلة المتقدمين   67

 2018 للدراسات العليا

 رع طب اسنان االطفال و الوقائي/ف

 داخل الكلية
25/6/2018 

68  
عضو لجنة امتحانية داخلية 

لالمتحان النهائي العملي  لمادة طب 

 اسنان االطفال/الدور الثاني

 رع طب اسنان االطفال و الوقائي/ف

 داخل الكلية
3/9/2018 

 2018/9 كلية طب االسنان/جامعة بغداد عضو لجنة استالل مركزية  69

 

 .لدورات العلمية و ورش العمل المشارك فيهاا :امناث 

 وال:دورات التعليم المستمرا 

 مكانها السنة نوع المشاركة دورات تعليم مستمر ت

 الكليةداخل  16/4/2006-15 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  1
 داخل الكلية 30/10/2010 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  2
 داخل الكلية 24/5/2011 محاضرة فرع طب اسنان االطفال والوقائي  3
فرع امراض و جراحة ما حول   4

 االسنان
 داخل الكلية 14/11/2011 حضور

 داخل الكلية 15/11/2011 حضور فرع التشخيص الفمي  5
 داخل الكلية 19/3/2012 محاضرة اسنان االطفال والوقائيفرع طب   6
 داخل الكلية 23/9/2012 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  7
 داخل الكلية 26/11/2013 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  8
 داخل الكلية 6/3/2014 حضور فرع العلوم االساسية  9

فرع امراض و جراحة ما حول   10

 االسنان
 داخل الكلية 10/3/2014 حضور

 داخل الكلية 18/3/2014 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  11
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 مكانها السنة نوع المشاركة دورات تعليم مستمر ت

فرع امراض و جراحة ما حول   12

 االسنان
 داخل الكلية 10/11/2014 حضور

 داخل الكلية 23/11/2014 حضور فرع التعويضات االصطناعية  13
 داخل الكلية 20/12/2015 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  14
 داخل الكلية 13/3/2016 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  15
فرع امراض و جراحة ما حول   16

 االسنان
 داخل الكلية 14/3/2016 حضور

 داخل الكلية 72/12/2016 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  17
 الكليةداخل  24/11/2016 حضور فرع التعويضات االصطناعية  18
 داخل الكلية 19/3/2017 ةمحاضر فرع طب اسنان االطفال والوقائي  19
 داخل الكلية 24/12/2017 حضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي  20
 داخل الكلية 14/3/2018 حضور فرع التشخيص الفمي  21
 داخل الكلية 6/5/2018 محاضرة فرع طب اسنان االطفال والوقائي  22

 

 

 العلمية: لدوراتاانيا: ث 

 مكانها السنة نوع المشاركة اسم الدورة ت

 لتعليم الحاسوب 24الدورة التأهيلية   1
/ تقدير جيد  مشاركة

 جدا
 خارج الكلية 1-30/6/2001

 للتدريسيين الجدد 44دورة اللغة العربية   2
المرتبة /مشاركة 

 االولى

25/9-

30/10/2005 
 خارج الكلية

 للتدريسيين الجدد  70التربوي دورة التأهيل   3
المرتبة /مشاركة 

 الثالثة

25/9-

30/10/2005 
 خارج الكلية

 خارج الكلية 27/5/2010-23 مشاركة دورة الترقيات العلمية  4
 داخل الكلية 16/3/2016-15 مشاركة دورة مدقق جودة داخلي  5

في الجامعة عن االقتباس   حضور دورة  6

 Plagiarism العلمي  
 جامعة بغداد 3/2017 مشاركة
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 لحلقات النقاشية :االثا: ث 

دورة الية كتابة ونشر البحوث في المجالت   7

 الداخلة ضمن المستوعبات العالمية
 جامعة بغداد 26/9/2017 مشاركة

في  ترميز المختبراتحول في دورة  مدرب  8

 مختبر الفرع
 داخل الكلية 29/10/2018 مدرب

 مكانها التاريخ نوع المشاركة حلقة النقاشيةاسم ال

 حلقة دراسية  علمية

Drugs and food interaction    

 عفتان د.نادية

Amorphous calcium phosphate as a 

remineralizing  agent 

 د.بيداء حسين

Guideline on pulp therapy 

 د. أسيل حيدر

 داخل الكلية 5/3/2017 ومشاركةحضور 

 حلقة دراسية  علمية

New SPSS version               د.محمد غالب  

Computerized T scan          د.بيداء احمد  

Advance feature of MS word      

    د. محمد قحطان

 حضور

 
 داخل الكلية 2/1/2017

 حلقة دراسية  علمية  

    Congenital heart diseaseمحمد  د.عبير

        New statistic packageد.محمد غالب 

 داخل الكلية 7/5/2017 حضور

 حلقة دراسية  علمية  

Oral habits                         د.زينب الدهان  

             Medical emergencyد.بان صاحب 

 داخل الكلية 30/4/2017 حضور

 حلقة دراسية علمية 

 د.محمد قحطان الموافقة قبل بدء العالج

 د. شهباء منذر رائحة الفم الكريهة

 داخل الكلية 15/10/2017 حضور

 حلقة دراسية علمية

 infection controlد. ندى جعفر 

 د. بان صاحب الحالة التغذوية في عيادة طب االسنان

 داخل الكلية 12/11/2017 حضور

 دراسية علميةحلقة 

 د.اسيل حيدر االقتباس العلمي

 د.عبير محمد مرادفات بون

 داخل الكلية 17/12/2017 محاضر

 حلقة علمية 

 د.نادية عفتان

 د. عبير محمد

 د. جمان ضياء

 داخل الكلية 8/4/2018 حضور
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 :ورشات العمل :ابعار 

 حلقة علمية  د.بان صاحب 

 الغذاء و هشاشة العظام
 داخل الكلية 15/4/2018 حضور

نقاشية علميةحلقة   

 د. الحان احمد د.نبال محمد

 مستخلص السواك وصالدة المينا

 داخل الكلية 14/5/2018 حضور

 مكانها السنة نوع المشاركة اسم الورشة ت

1  PCR training 17/4/2014-13 حضور 
كلية الطب/جامعة 

 بغداد

 داخل الكلية 17/11/2015 حضور Turnitinورشة عمل لبرنامج االستالل   2

 داخل الكلية 5/5/2015 حضور ورشة بعنوان المرأة والسالم  3

ورشة عمل في فرع امراض وجراحة ما   4

 حول االسنان
 داخل الكلية 14/3/2014 حضور

ورشة عن زراعة االسنان بالتعاون مع   5

 مكتب تاج الخيرات
 داخل الكلية 24/5/2016 حضور

 الترميز االلكتروني  6

 )م.د.هديل مازن(
 داخل الكلية 27/2/2017 حضور

 السجالت المختبرية  7

 )م.د. ياسمين حسن(
 داخل الكلية 5/3/2017 حضور

ورشة عمل في فرع امراض وجراحة   8

 ماحول االسنان
14/3/2017 حضور  داخل الكلية 

المختبرات ورشة استمارة وتصنيف جودة   9

 التعليمية
71/10/2017 حضور  داخل الكلية 

 ورشة عن برنامج االستالل  10

 Turnit In 
4/12/2017 حضور  داخل الكلية 

ورشة عمل عن استخدام الغاز المضحك   11

 في عملية التخدير للمرضى
 مشاركة

28-30  

/12/2017  

 خارجي

The City of  

London 

Dental 

School  

ورشة عمل عن طقم االسنان المتحرك   12

 المرن 
15/1/2018 حضور  داخل الكلية 
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ً اسعت   كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. :ا

 ت
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة 

 يةالتقدير
 السنة الجهة المانحة

للحصول على المرتبة  كتاب شكر وتقدير  1

 (44االولى في دورة اللغة العربية )

جامعة مركز التطوير و التعليم المستمر/

 بغداد
2005 

/جرد و تدقيق المخزن  وتقديركتاب شكر   2

 العام
 2009 طب االسنان/جامعة بغدادكلية 

 2011 طب االسنان/جامعة بغدادكلية  /لجنة مشتريات كتاب شكر وتقدير  3

االسبوع المشاركة في  /كتاب شكر وتقدير  4

 الجامعة الثقافي في
 2011 طب االسنان/جامعة بغدادكلية 

المشاركة في احتفالية  /كتاب شكر وتقدير  5

 يوم الجامعة
 2012 طب االسنان/جامعة بغدادكلية 

6  
المشاركة في المؤتمر  /كتاب شكر وتقدير

العلمي االول لفرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي

 2012 طب االسنان/جامعة بغدادكلية 

 2014 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر  7

 2014 نقابة اطباء اسنان العراق االسنان العالميكتاب شكر/يوم طب   8

 2014 فرع امراض وجراحة ماحول االسنان شهادة تقديرية  9

 شهادة تقديرية  10
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السادس 

 للمجلس العراقي لالختصاصات الطبية
2014 

 2015 كلية طب االسنان/جامعة بغداد كتاب شكر/  11

 2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد االدخال واالخراج المخزنيكتاب شكر/ لجنة   12

 2016 من رئاسة الوزراء كتاب شكر  13

ورشة عمل قائمة التحقق للمختبرات   13

 التعليمية
4/3/2018 حضور  داخل الكلية 

5/2018/ حضور ورشة عمل عن وصف المقررات العلمية  14  داخل الكلية 8

23/5/2018 حضور ورشة عمل عن قانون الترقية الجديد  15  الكليةداخل  
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 ت
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة 

 يةالتقدير
 السنة الجهة المانحة

14  
كتاب شكر عن جرد المخزن العام في 

12/2/2017 
 2017 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

15  
عن المشاركة في احتفالية يوم صحة الفم 

 11/4/2017العالمي 
 2017 االسنان/جامعة بغدادالسيد عميد كلية طب 

16  
السيد نقيب اطباء اسنان العراق 

29/1/2017 
 2017 نقابة اطباء اسنان العراق

17  
شكر وتقدير وذلك عن المشاركة ب بوستر 

 28/3/2017-27ومحاضرة علمية في 

اللجنة التحضيرية لمؤتمر جامعة االسراء 

 العلمي
2017 

18  
االلكتروني كتاب شكر عن لجنة الترميز 

 للمختبرات
 2017 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

19  
نشر بحثين علميين في مجلة كتاب شكر عن 

 علمية عالمية
 2017 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

20  
كتاب شكر عن لجنة تسليم ادوات المرحلة 

 الثالثة
 7/11/2017 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

21  
كتاب شكر عن لجنة االدخال واالخراج 

 المخزني
 7/12/2017 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

22  
كتاب شكر عن تقييم بحوث لمجلة عالمية 

 رصينة
 21/11/2017 السيد رئيس جامعة بغداد

23  
كتاب شكر للجهود المبذولة في مؤتمر 

اللجنة العلمية  /الدراسات العليا الثاني عشر

 للمؤتمر

 14/1/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

24  
كتاب شكر عن تقييم بحوث لمجلة عالمية 

 رصينة
 22/1/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

25  
كتاب شكر عن تقييم بحوث لمجلة عالمية 

 رصينة
 8/2/2018 السيد رئيس جامعة بغداد

26  
تقييم بحوث لمجلة عالمية كتاب شكر عن 

 رصينة
 19/2/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

27  
كتاب شكر للجهود المبذولة في الملتقى 

العلمي الرابع لفرع طب اسنان االطفال و 

 الوقائي

 25/3/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 ELSIVERشهادة تقديرية من مستوعبة   28

The Editors of THE SAUDI 

DENTAL JOURNAL 

Elsevier,  Amsterdam, The 

Netherlands 

Oct 2017 



 

Page 23 of 28 

 

 ت
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة 

 يةالتقدير
 السنة الجهة المانحة

29  
 Saudiاربعة كتب شكر من مجلة 

Dental Journal 

 عن تقييم بحوث علمية للمجلة

The Editors of THE SAUDI 

DENTAL JOURNAL 
2017/2018 

30  
الجهود المبذولة في وضع   عنكتاب شكر 

اسئلة االمتحان النهائي لمادة طب اسنان 

 االطفال/كلية طب االسنان / جامعة واسط

 13/6/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

31  
كتاب شكر عن تصحيح الدفاتر االمتحانية 

لالمتحان التنافسي في كلية طب االسنان/ 

 الجامعة المستنصرية

 24/6/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

32  
الجهود المبذولة في مؤتمر   كتاب شكر عن

 الكلية التاسع عشر
 28/8/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 كتاب شكر عن التدريس في جامعة واسط  33
السيد عميد كلية طب االسنان /جامعة 

 واسط
12/8/2018 

 2018 السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي التدريس في جامعة واسطكتاب شكر عن   34

35  
الجهود المبذولة في حملة   كتاب شكر عن

طالء الجدران التطوعية في فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي

 10/9/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

36  
كتاب شكر عن نشر بحث في مجلة عالمية 

 رصينة
 9/9/2018 السيد رئيس جامعة بغداد

37  
كتاب شكر عن تصحيح دفاتر االمتحان 

 2017/2018التنافسي للعام الدراسي 
 4/10/2018 السيدعميد الجامعة العراقية

38  
كتاب شكر و تقدير عن لجنة االستالل 

 المركزية
 26/9/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

39  
كتاب شكر عن نشر بحث في مجلة عالمية 

 رصينة
 9/9/2018 السيد رئيس جامعة بغداد

40  
كتاب شكر و تقدير عن حملة تطوعية لصبغ 

 الفرع
 10/9/2018 السيد عميد كلية طب االسنان/جامعة بغداد

41  
كتاب شكر و تقدير عن رفد وحدة االعالم 

 بالنشاطات العلمية
 3/1/2019 االسنان/جامعة بغدادالسيد عميد كلية طب 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.:اشراع 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

  ال توجد  1
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 الندوات العلمية: :ادي عشرح 

 مكان الندوة التاريخ اسم الندوة ت
نوع 

 المشاركة

1 
في طب  APATOSISعن ندوه علميه 

 اسنان الوقائي
16\3\2014 

فرع طب \االسنانكليه طب 

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

2 
ندوه علميه عن استخدام مغلي شاي 

االخضر والتيتانيوم رباعي الفلورايد 

 كمحلول لغسل القنوات جذور االسنان
6\4\2014 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

3 
والتربوي ندوه علميه االرشاد االكاديمي 

 عن حفظ الغذاء
13\4\2014 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

4 
ندوه علميه عن مضاد االكسده للعاب 

 وعالقتها بتسوس االسنان
11\5\2014 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

5 
ندوه علميه عن المفصل الفكي للمسنين 

 وعالقتها بالتاكل السني
26\10\2014 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 MTA 23\11\2014ندوه علميه عن  6
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 محاضر

7 
 ندوة علميه عن مرض الربو وعالقته

 بصحه االسنان عند االطفال
23\2\2015 

فرع طب \االسنانكليه طب 

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

8 
ندوه علميه عن السواك وعالقته بمنع 

 التسوس االسنان
28\12\2014 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

9 
 

 Cleft lipحلقة علمية نقاشية بعنوان 

&palate 

2\3\2015 

 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االطفال والوقائياالسنان 
 رضمحا

10 
ندوه علميه الشهريه عن فصيله الدم 

 وعالقتها بالصحه االسنان

22\3\2015 

 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

11 
ندوة علميه الشهريه في فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
19\4\2015 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االطفال والوقائياالسنان 
 حضور

12 
ندوه االرشاد االكاديمي والتربوي عن 

 مرض داء القطط
28\12\2015 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي

 

 حضور

13 
ندوة علميه الشهريه  في فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي
8\6\2015 

فرع طب \كليه طب االسنان

 والوقائياالسنان االطفال 
 حضور

 ندوة علميه عن العدسات السنيه الالصقه 14
18\10\2015 

 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

15 
ندوة علميه عن سدادات الشقوق في طب 

 االسنان الوقائي
6\3\2015 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 2015\11\17 حشوه الكومبستندوة علميه عن  16
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 محاضر

 2015\12\6 ندوة علميه عن نانو تكنلوجي 17
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور
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 مكان الندوة التاريخ اسم الندوة ت
نوع 

 المشاركة

18 

الصحه الفم  مشاركه في فعاليات  يوم 

القاء محاضره  توعيه ,منشورات  العالمي )

تعليميه و افالم تثقيفيه للطالب  المراحل 

 االبتدائيه(

19\3\2015 
مدرسه الشالجيه )االبتدائيه 

 المختلطه(
 محاضر

19 
ندوه االرشاد االكاديمي والتربوي عن 

 مرض االلكوليرا
13\10\2015 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

20 
ندوه االرشاد االكاديمي والتربوي عن 

 مرض النكاف
4/1/2016 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

21 

المشاركه الميدانيه في يوم  العالمي لصحه 

القاء محاضره  توعيه الفم واالسنان )

تثقيفيه للطالب  ,منشورات  تعليميه و افالم 

 المراحل االبتدائيه(

 محاضر مدارس بغداد الدوليه 19/3/2016

22 
ندوه علميه عن عمليات جراحه الفم 

 الخاصه باالطفال
21\2\2016 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 حضور كليه طب االسنان 22/2/2016 ندوة عن ادمان التواصل االلكتروني 23

 مدقق داخلي 24
15-16 

/3/2016 
 حضور كليه طب االسنان

25 

المشاركة في فعاليات اليوم العالمي 

للصحة الفموية )محاضرة محاضرات ، 

منشورات تربوية وأفالم تعليمية للطالب 

 في المراحل االبتدائية(

 محاضر مدارس بغداد الدولية 19/3/2016

26 
االسنان عند ندوه علميه عن زراعه 

 االطفال
17/4/2016 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 2016\5\8 ندوه علميه عن الوقايه من العدوى 27
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

28 
ندوة االدمان على وسائل االتصال 

 االلكترونيه
2016 

فرع طب \االسنانكليه طب 

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 2016 ندوه اداره المياه 29
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 2016 ندوه رئاسه  مجلس الوزراء عن االرهاب 30
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

31 
اإللكتروني للعام تقييم نموذج األداء 

 2015-2014الدراسي 
 حضور كليه طب االسنان 11/11/2016
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 مكان الندوة التاريخ اسم الندوة ت
نوع 

 المشاركة

32 
 حضور ندوة علمية 

 د.صباح في االعتداء على الكادر الطبي 
17\10/2016 

/ قاعة  كليه طب االسنان

 فاضل القدسي
 حضور

33 
 حضور ندوة علمية 

 د.هبة ود.مينة 
2016\10\23 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

34 
 حضور ندوة علمية 

 د.منى سليم ود.شهباء 
13\11\2016 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

35 
 حضور ندوة االرشاد التربوي

 د.سهى طالل  
24\11\2016 

العلوم \كليه طب االسنان 

 االساسيه
 حضور

36 
حضور محاضرة عن استمارة الهوية 

 االلكترونية 
 حضور قاعة فاضل القدسي 2016\11\28

37 
 حضور ندوة علمية

 د.نادية ود.منى عبد هللا  
25\12\2016 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

38 

 ندوة ارشاد تربوي 

 التدخين طاعون العصر                 د.فادية

 االدمان                  د.منى عبد هللا

25\1\2017 
العلوم \كليه طب االسنان 

 االساسيه
 حضور

39 
حضور ندوة علمية عن اعتمادية 

 المختبرات
 حضور 1داخل الكلية /قاعة  25/1/2017

40 
 ايدك/    االمارات د.زينب الدهان  مؤتمر

           Research Gate  اسامة د.مينة
26/2/2017 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

41 
 العمليات الجراحية في طب اسنان االطفال

 د.زينب جمعة 
12/3/2017 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

42 
 ندوة علمية 

                Probioticsد.نبال محمد
16/4/2017 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 مشاركة قاعة درب الموسوي 20/3/2017 ندوة علمية يوم صحة الفم العالمي  43

 حضور القدسيقاعة فاضل  28/2/2017 د.محمد قحطان         )النفايات الطبية( 44

45 

 ندوة علمية  

 د.نور احمد

 د.محمد قحطان

14/5/2017 
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

46 
 ندوة ارشاد تربوي

 د.غادة عن الحرائق 
24/5/2017 

العلوم \كليه طب االسنان 

 االساسيه
 حضور
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 مكان الندوة التاريخ اسم الندوة ت
نوع 

 المشاركة

47 
 ندوة علمية د. اسيل حيدر

 السمنة ومقاومة االنسولين
15/11/2017 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 محاضر

 26/11/2017 ندوة د.محمد قحطان منع انتقال العدوى 48
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 revascularization 29/10/2017ندوة د. منى سليم  49
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 19/11/2017 ندوة د.جمان مرض السكري 50
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 حضور كلية طب االسنان  9/1/2018 ندوة االرشاد التربوي عن االداء الوظيفي 51

52 
ندوة علمية عن المواد العالجية 

 المستحدثة في طب اسنان االطفال
4/3/2018 

فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

 20/3/2018 ندوة عن يوم صحة الفم واالسنان العالمي 53
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

54 

 ندوة عن سن اليأس وصحة الفم

ندوة عن التأثيرلت السلبية السنية 

والنفسية للمرضى الوافدين لعيادة طبيب 

 االسنان

1/4/2018 
فرع طب \كليه طب االسنان

 االسنان االطفال والوقائي
 حضور

55 
ندوة علمية )االمتحانات النظام 

  البريطاني(
 حضور كلية طب االسنان 12/10/2017

 حضور كلية طب االسنان 29/11/2017 د.مصطفى سعدي  ندوة علميةحضور  56

 حضور كلية طب االسنان 3/4/2018 االرشاد التربوي عن مرض االيدز 57

58 
حضور ندوة علمية د. علي عباس 

Dental photography 
 حضور كلية طب االسنان    11/9/2017

59 

 علي عباس  دوة علمية د.حضور ن

Time saving technique in 

Microsoft word 

 حضور كلية طب االسنان 25/9/2017

60 
تربوي مهارات االرشاد  ارشاد ندوة

 النفسي د.سهام مطشر 
 حضور كلية طب االسنان 3/2018/ 14
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 .قييم البحوث العلميةت :اني عشرث 

 السنة الجهة البحوث ت

 2العلمية/تقييم بحوث لغرض الترقية   1

 بحوث

فرع طب اسنان االطفال والوقائي /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
2011 

 3تقييم بحوث لغرض الترقية العلمية/  2

 بحوث

فرع طب اسنان االطفال والوقائي /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
2016 

 تقييم اطروحة ماجستير  3
فرع طب اسنان االطفال والوقائي /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
2016 

 تقييم ثالثة بحوث الغراض التعضيد  4
فرع طب اسنان االطفال والوقائي /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
11/5/2016 

تقييم بحث لغرض النشر في مجلة االنبار   5

 الطبية
 16/5/2016 جامعة االنبار/ مجلة االنبار الطبية

 3العلمية/تقييم بحوث لغرض الترقية   6

 بحوث

فرع طب اسنان االطفال والوقائي /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
2017 

 3تقييم بحوث لغرض الترقية العلمية/  7

 بحوث

فرع طب اسنان االطفال والوقائي /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد

تشرين 

 2017االول/

 بحوث 3تقييم بحوث لغرض التعضيد/  8
االطفال والوقائي /كلية طب فرع طب اسنان 

 االسنان/ جامعة بغداد
2018 

 لمجلة  بحوث ثالثعدد تقييم بحوث   9

Saud Dent J 
Saudi Dental J 2017/2018  

تقييم بحوث لمجلة كلية طب االسنان /   10

 بحوثثمانية عدد  /جامعة بغداد
2017/2018 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد  

 تقييم رسالة ماجستير  11
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ قسم 

 التقويم وتعادل الشهادات
2018 

12  
 تقييم بحوث لغرض الترقية العلمية

 بحث  2/

فرع طب اسنان االطفال والوقائي /كلية طب 

 االسنان/ جامعة بغداد
 شباط/2018

13  
 االسنان اطباء نقابةتقييم بحث لمجلة 

 العراق في
 2018 نقابة اطباء االسنان

14  
تقييم بحوث لمجلة كلية طب االسنان / 

 واحدعدد  /جامعة بغداد
 2019 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد

 


