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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 6002 كلية طب االسنان جامعة بغداد

 6022 كلية طب االسنان جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 .التدرج الوظيفي : ثانياً  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

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

 الوقت الحالي -6022 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الوقت الحالي-6022 امراض اللثة للمرحلتين الرابعة والخامسة امراض وجراحة ما حول االسنان 2

 

  ً  :التي أشرف عليها( سائل الر ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

2    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 6002-6002 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  معيد -طبيبة اسنان 2

 6022-6002 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  طالبة ماجستير 6

 6022-6022 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  مدرس مساعد 3

 6022-6022 جامعة بغداد –كلية طب االسنان  مدرس 4



 

 

 

 

 

 

 

 ً  .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

نوع  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 المشاركة 

/ بحث ) 

بوستر 

 (حضور

 حضور معة بغدادجا -كلية طب االسنان 6022-6022 محاضرة االرشاد عن مرض النكاف 2

 حضور بغداد -نقابة اطباء االسنان 6022-6022 مؤتمر حشوات الجذور 6

 حضور قاعة درب الموسوي 6022-6022 مؤتمر المجلس العراقي لالختصاصات الطبية 3

 حضور امراض وجراحة ما حول االسنانفرع  6022-6022 تعليم مستمر 4

 حضور نصناعة االسنافرع  6022-6022 تعليم مستمر 2

 حضور امراض وجراحة ما حول االسنانفرع  6022-6022 تعليم مستمر 2

 متدربة امراض وجراحة ما حول االسنانفرع  6022-6022 ورشة عمل الليزر 7

 متدربة امراض وجراحة ما حول االسنانفرع  6022-6022 ورشة عمل البالزما 8

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 6022-6022 دورة المدقق الداخلي 2

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 6022-6022 ندوة االدمان على وسائل االتصال االلكترونية 20

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 6022-6022 ندوة عن االرهاب 22

 حضور دجامعة بغدا -كلية طب االسنان 6022-6022 الملتقى العلمي الثالث لطب االسنان الوقائي 26

23 
الندوة العلمية لمكتب تاج الخيرات بعنوان التقنيات 

 الحديثة في زراعة االسنان

 

 حضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان 6022-6022

24 
المشاركة بالقاء محاضرات في الدورة التدريبية 

gum drop technique 

 محاضر مؤتمر كلية طب االسنان 6028

 محاضر جامعة بغداد -كلية طب االسنان ultrasonic bath 6028دورة تدريبية  22

 محاضر جامعة بغداد -كلية طب االسنان 6028 تعليم مستمر 22

 ورش عمل متعددة عن المختبرات واالعتمادية 27
6027-6028-

6022 

 محاضر وحضور جامعة بغداد -كلية طب االسنان

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 يةالمؤتمر العلمي الدولي الثالث لالختصاصات الطبية والصح journal clubحضور 

 المشاركة في يوم جامعة بغداد محاضرة ضمان الجودة



 

 

 

 

 

 

 

  المناقشة في مشاركة بحوث التخرج

  االشراف على بحوث التخرج

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليممع المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجت: ثامنا

 السنة النشر محل أسم البحث ت

3 Comparison between powerful Waterpik Flosser with 
dental Floss as an Adjunct to Tooth Brushing. 

 

 5102 جامعة بغداد -جمةل لكية طب الاس نان

2 The effect of non-surgical periodontal treatment on 
periodontal health and measuring a specific salivary 

inorganic ions in smokers and non smokers participant 
with chronic periodontitis. 

 

IOSR Journal of Dental and 

Medical Sciences (IOSR-

JDMS). 

5102 

1  Periodontal health status for post-menopausal women with 

and without osteoporosis (clinical and radiographical 

study) 

Journal of pharmaceutical 

sciences and research 

2018 

4  

 The effect of smoking on clinical attachment loss in 

chronic periodontitis 

 

 the International Journal of 

Advanced Biological 

Research 

2018 

5 Clinical and Radiographical Assessment of Alveolar Bone 

Loss Associated with 

Overhang Amalgam Filling 

International Journal of 

Medical Research & 

Health Sciences, 

2018 

6  

 Diode Laser Versus Scalpel Gingivectomy 

 

 Biomedical & Pharmacology 
Journal 

2017 

0  

 Measurement of serum Superoxide dismutase levels in 

women with polycystic ovarian syndrome and chronic 

periodontitis 

 

 J Bagh College Dentistry 

2017 

9  Non-Surgical Treatment of Gingival 

Recession by Platelet-Rich Plasma 

International Journal of 

Medical Research & 

Health Sciences, 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 .و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، : عاشراً  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 6022 السيد عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 2

 6022 لسيد عميد كلية طب االسنانا كتاب شكر 6

 6022 السيد عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 3

 6022 السيد عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 4

 6027 السيد عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 2

 6028 السيد عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 2

 6028 السيد عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 7

 6028 السيد عميد كلية طب االسنان اب شكركت 8

 6028 السيد معاون رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 2

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

 .اتــاللغ:ثاني عشر  

     اللغة االنكليزية         

  اللغة الفرنسية   

 اللغة العربية          

   CD تسليم نسخة على  يتم : ملحوظة 


