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       العامرياسراء سلمان جاسم محمد :     ـم ـــــــــاالســ

  1979\12\14 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

 2    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

      ماجستير تقويم اسنان:        صــالتـخـص

 جامعة بغداد \دريسية في كلية طب االسنانت:       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد     الدرجة العلمية :

        جامعة بغداد \كلية طب االسنان :         عنوان العمل

  ال يوجدالعمل   :        هاتف
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 2002-2001 طب االسنان بغداد

 2006-2004 طب االسنان بغداد الماجستير
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2004-2002 بغداد االسنان طب فروع كلية معيدة دورية في 1

 الى االن 2006 بغداد كلية طب االسنان \فرع تقويم االسنان 2

 

 ية التى قمت بتدريسها.سرابعاً : المقررات الدرا 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2004-2002 و الخامسة اشراف على عيادات المرحلة الرابعة تدرج في اقسام طب االسنان 1

 الى االن 2006 مختبر المرحلة الرابعة جامعة بغداد\تقويم االسنان 2

 الى االن 2006 الخامسةاشراف على عيادة المرحلة  جامعة بغداد\تقويم االسنان 3

 الى االن 2006 سمنار المرحلة الخامسة جامعة بغداد\تقويم االسنان 4

 الى االن 2014 مشاريع تخرج المرحلة الخامسة  جامعة بغداد\تقويم االسنان 5

 الى االن 2017 اشراف على عيادات الدراسات العليا جامعة بغداد\تقويم االسنان 6

 2018-2017 نظري مرحلة خامسة االهليةكلية دجلة الجامعة  7

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2004-2002 جامعة بغداد \كلية طب االسنان دورية على اقسام الكلية معيدة 1

 2006-2004 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  تقويم اسنان \طالبة ماجستير 2

 2011-2006 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  مدرس مساعد 3

 2016 -2011 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  مدرس 4

 الى االن-2016 جامعة بغداد\كلية طب االسنان  استاذ مساعد 5



 

 

 

 

 

 

 

 2018-2017 سمنار المرحلة الخامسة كلية دجلة الجامعة االهلية 8

 2018-2017 اشراف على عيادات المرحلة الخامسة كلية دجلة الجامعة االهلية 9

 

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 لسنــةا مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2015-2014 جامعة بغداد \تقويم االسنان مشروع تخرج المرحلة الخامسة 1

 2016-2015 جامعة بغداد \تقويم االسنان مشروع تخرج المرحلة الخامسة 2

 2017-2016 جامعة بغداد \تقويم االسنان مشروع تخرج المرحلة الخامسة 3

 2018-2017 عة بغدادجام \تقويم االسنان مشروع تخرج المرحلة الخامسة 4

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
 مشارك نقابة طب االسنان 2016\3\11 ملتقى تقويم االسنان

2 
 مشارك سناننقابة طب اال 2016\11\25 الغدير لطب االسنان التجميليملتقى 

3 
 مشارك جامعة بغداد \لية الطبك 2012\11\28 و مدينة الطب المشتركمؤتمر كلية الطب 

مؤتمر العلمي الدولي الثاني لكليات طب  4
 مشارك جامعة بغداد\كلية طب االسنان  2013\4\11 االسنان

5 
 مشارك وزارة الصحة \دائرة مدينة الطب 2013\4\17 مؤتمر الصحة العامة

6 
 مشارك وزارة الصحة \دائرة مدينة الطب 2013\12\11 ؤتمر مدينة الطبم

7 
 مشارك وزارة الصحة \دائرة مدينة الطب 2014\12\17 مؤتمر مدينة الطب

الثاني في طب االسنان  دوليمؤتمر بغداد ال 8
 مشارك العراق\بغداد 2015\4\3 التجميلي

9 
 مشارك جامعة بغداد\االسنان  كلية طب 2016\4\5 ملتقى صناعة االسنان الثاني

جلس العراقي لالختصاصات مالمؤتمر  10
 مشارك وزارة الصحة \دائرة مدينة الطب 2016\4\16 الطبية

علمي الدولي الثالث لالطباء المؤتمر  11
 مشارك الجامعة التقنية المتوسطة 2016\3\23 االختصاص و الصحة

12 
 مشارك جامعة بغداد\كلية طب االسنان  2016\12\7 ات العليا الحادي عشراسمؤتمر الدر

 \كلية الطبل الخامس عشر العلميمؤتمرال 13
 مشارك جامعة بغداد \كلية الطب 2016\11\29 جامعة بغداد

 بوستر النجف االشرف 2016 مؤتمر النجف الدولي لطب االسنان 14



 

 

 

 

 

 

 

15 
 مشارك لعراقيةجمعية تقويم االسنان ا 2013\4\30 ندوة متخصصة في تقويم االسنان

ندوة الملتقى العلمي الثاني افرع طب  16
 مشارك جامعة بغداد\كلية طب االسنان  2013\11\26 االسنان الوقائي

17 
 مشارك جامعة بغداد\كلية طب االسنان  2015\11\11 ندوة الضمان و الجودة

18 
 2016\4\17 ندوة عن اخر المستجدات في تقويم االسنان

صصي لصناعة المركز الصحي التخ
 باب المعظم\و تقويم االسنان

 مشارك

19 
 مشارك جامعة بغداد\كلية طب االسنان  2015\9\10 ندوة عن االرهاب الفكري

20 
 مشارك جامعة بغداد\كلية طب االسنان  2013\3\6 ندوة الضمان و الجودة

21 
 مشارك جامعة بغداد\كلية طب االسنان  2013\2\20 ندوة الضمان و الجودة

محاضرة عضوية كلية الجراحيين الملكية  22
 البريطانية

 

22\10\2017 

 

 جامعة بغداد\طب االسنان
 

 مشارك

 فرع امراض اللثة 23
 

2\10\2017 

 

 جامعة بغداد\طب االسنان
 

 مشارك

 مؤتمر رافع الجبوري 24
 

15\9\2017 

 

 نقابة االسنان
 

 مشارك

 2017\12\15 مؤتمر 25

 

 جامعة النجف
 

 بوستر

مؤتمر الدراسات العليا لطب االسنان  26
 جامعة بغداد\

 

22\2\2018 

 

 جامعة بغداد\طب االسنان
 

 مشارك

 طب االطفال الوقائي السنوي لتقىم 27
 

11\3\2018 

 

 جامعة بغداد\طب االسنان
 

 مشارك

 مؤتمر كلية طب االسنان العلمي السنوي 28
 

19\3\2018 

 

 مشارك جامعة بغداد\طب االسنان

  .الخرى ااألنشطة العلمية  سابعا : 

 خارج الكلية داخل الكلية

 بريطانيافي  Osstemكورس تدريبي لزراعة االسنان  )محاضر( ورشة عمل في قسم تقويم االسنان

قاطع الكرخ لغرض  \فحص طالب المدارس االبتدائية 15مشاركة في دورات التعليم المستمر عدد 

 15دد ع ورش عملمشاركة في  اجراء بحث علمي
 

فحص االسنان مجهريا بعد تعريضها لليزر والتقطيع 

محاضرة فديوية في شعبة التطوير و التعليم  13عدد  مشاركة في حلقات دراسية المختبري

 بوسترات داخل و خارج الجامعة 8المشاركة ب 2018-2017 دبلوممناقشة طالب  جامعة بغداد\المستمر222222016

 مشاركة بالعديد من  اللجان الوقتية والدائمة  2018-2017مناقشة طالب ماجستير 

 الى االن 2016مشاركة بامتحان المعادلة  مناقشة مشاريع تخرج للمرحلة المنتهية

 

و تطوير أثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Cephalometric norms of iraqi adult using Jarabak 

analysis 

Iraqi  Orthod. Journal 2009 

2 Acorrelation between a new angle (S-Gn-Go angle) 

with the facial height 

J. Bagh. College Dentistry 2010 



 

 

 

 

 

 

 

3 
The relation among ramal width and length with some cervical and 

cranio-facial measurementsin different skeletal classes 
J. Bagh. College Dentistry 2014 

4 The effect of Er:YAG laser on enamel resistance to 

caries during orthodontic treatment: An invitro study. 

J. Bagh. College Dentistry 2015 

5 
Comparative assessement of in vitro effect of three fluoride releasing 

agents on enamel demineralization around orthodontic brackets. 
J. Bagh. College Dentistry 2016 

6 The association between malocclusion and nutritional 

status among 9-11 years old childern. 

Iraqi  Orthod. Journal 2016 

7 Effect of Brackets’ Types on the Amount of Movement 

and Rotation of Canine during Retraction: A Simulated 

In vitro Study 

International Journal of 

Medical Research & 

Health Sciences.- 

2017 

8 Analysis of Correlation between Mesiodistal width 

of the Maxillary and Mandibular Anterior and 

Posterior Teeth for Both Genders in Iraqi Population 

International Journal of 

Science and Research 
2015 

9 Assessment of Ions released from Three Types of 

Orthodontic Brackets immersed in Different 

Mouthwashes: An in vitro Study 

The Journal of 

Contemporary Dental 

Practice 

2018 

10  

 The Effect Of Bracket Ligation Method On Canine 

Retraction 

J. Bagh. College Dentistry 2017 

11 Comparison of Angle’s Classification with Dental 

Aesthetic Index in the Malocclusion Evaluation of Iraqi 

adults Orthodontic Patients 

Iraqi  Orthod. Journal 2017 

 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

   الى االن. 2002عضو نقابة طب االسنان    ✓

 .الى االن 2011 عضو الجمعية العراقية لتقويم االسنان    ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  الشكر او الجائزة أو الشهادة كتاب ت

 2016\8\18 مكتب رئيس الوزراء كتاب شكر 1

 2007\11\20 رئيس جامعة بغداد اب شكركت 2

 2013\3\28 رئيس جامعة بغداد اب شكركت 3

 2015\6\3 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2014\3\11 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 5

 2013\10\29 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 6



 

 

 

 

 

 

 

 2009\6\4 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 7

 2010\7\25 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 8

 2016\6\30 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 9

 2016\1\27 جامعة بغداد\نانعميد كلية طب االس كتاب شكر 10

 2017\1\15 وكيل الوزير كتاب شكر 11

 2016\10\23 مساعد رئيس الجامعة كتاب شكر 12

 2017\1\29 نقيب االسنان كتاب شكر 13

 2018\5\31 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 14

 2018\6\14 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 15

 2018\5\3 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 16

 2017\11\12 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 17

 2018\2\8 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 18

 2018\7\15 رئيس جامعة بغداد تثمين جهود 19

 2018\1 رئيس جامعة بغداد تثمين جهود 20

 2018\2 رئيس جامعة بغداد تثمين جهود 21

 

 ت .اــعشر :اللغ يثان 

 الغة العربية االم.          ✓

 ة االنكليزية.اللغ             ✓

 

 

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


