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                                              لسيرة الذاتيةا

  اميل محمد رحمن   نادية عفتان زغير الراويـم:ـــــاالسـ

 1957 تاريخ الميـالد:

 طب وجراحة الفم واالسنان  :العام خصصالت

 الوقائيطب اسنان :   الدقيق خصصالت

 مساعد استاداللقب العلمي:

 اللغات:العربية و االنكليزية 

 nadia.aftan@yahoo.comكتروني:البريد االل

 

 أوالً : المؤهالت العلمية. 

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 1981 طب االسنان بغداد العراق بكالوريوس  1

 2003 االسنانطب  بغداد العراق الماجستير  2

 2009 طب االسنان بغداد العراق الدكتوراه  3

 

 ثانياً :التدريس الجامعي. 

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

 1998 االنبارجامعة  طب االسنانكلية   1

 ولغاية اآلن  - 1999 جامعة بغداد طب االسنانكلية   2

 القسم اسم األطروحة 
ماجستير / 

 دكتوراه
 السنة

mailto:nadia.aftan@yahoo.com
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Association between periodontitis 

and acquired coronary heart disease 

 

جامعة بغداد كلية 

 طب االسنان  
 2003 ماجستير

 

Selected salivary constituents and  

oral health status  among type 1 

diabetic children 

 

جامعة بغداد كلية 

 طب االسنان  
 2009 دكتوراه

 

 لمؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.ارابعاً :  

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

حضور في ندوة التعليم المستمر لحشوات   1

 الجدور 
2005 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

حضور في مؤتمرالعلمي الثالث لتقانة النانو   2

 وتطبيقاتها
2011 

كلية العلوم جامعة  

 بغداد
 حضور

حضورالجلسات البحثية وفعاليات    3

 مؤتمرالعالمي لدراسات نفط العراق
2011 

العلوم جامعة  كلية 

 بغداد
 حضور

 2011 حضور مؤتمر كلية الطب جامعة بغداد  4
كلية الطب جامعة  

 بغداد
 حضور

حضور المؤتمر الدولي العلمي الثالث حول   5

 تطبيقات النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة
 حضور الجامعة التكنلوجية 2011

حضور ورشة عمل حول تطبيقات   6

 النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة
 حضور الجامعة التكنلوجية 2012

مؤتمر شعبة الصحة العامة االول لدائرة   7

 مدينة الطب
 حضور قاعة درب الموسوي  2012

حضور في ندوة التعليم المستمر لفرع العلوم   8

 االساسية
2012 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

حضور في ندوة التعليم المستمر لطب اسنان   9

 االطفال والوقائي 
2012 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

 حضور نقابة طب االسنان  2012 حضور في ندوة التعليم المستمر لليزر  10

حضور في مؤتمراالتشخيص المبكر   11

 للسرطان في العراق 
 حضور دائرة مدينة الطب 2012

العلمي الحادي عشر لكلية الطب المؤتمر   12

 البيطري
2012 

كلية الطب البيطري  

 جامعة بغداد
 حضور

المؤتمر العلمي الوطني الموحد االول   13

 لكليات طب االسنان العراقية 
2012 

كلية طب االسنان 

 بغداد
 حضور

 حضور قاعة درب الموسوي 2013 حضور االحتفالية بيوم طب االسنان العالمي  14
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

المؤتمر العلمي الوطني الموحد الثاني   15

 لكليات طب االسنان العراقية 
2013 

كلية طب االسنان 

 بغداد
 حضور

 2011 ندوة التعليم المستمرلفرع لتقويم االسنان  16
كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة التعليم المستمر لطب اسنان االطفال   17

 والوقائي 
2011 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

الدورة العلمية الستخدام االجهزة الحديثة في   18

 طب االسنان
2011 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

 حضور قاعة درب الموسوي 2012 المؤتمر الدولي االول لزراعة االسنان   19

 حضور قاعة درب الموسوي 2013 مؤتمر الصحة العامة   20

التعليم المستمر لطب اسنان االطفال  دورة  21

 والوقائي 
2012 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

 2012 ندوة التعليم المستمر للعلوم االساسية   22
كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

الجامعة المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب   23

 المستنصرية
2012 

كلية الطب جامعة 

 المستنصرية
 حضور

مؤتمر مدينة الطب مع كلية طب بغداد    24

 الدولي الخامس عشر
 حضور قاعة درب الموسوي 2012

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اليرموك   25

 الجامعة 
 حضور فندق شيراتةن 2013

 حضور كلية طب النهرين  2013 المؤتمر العلمي الثامن كلية طب النهرين   26

 2013 ندوة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  27
كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

المؤتمر العلمي الثامن لكلية الطب الجامعة   28

 المستنصرية
2013 

كلية الطب جامعة 

 المستنصرية
 حضور

العلمي االول لفرع طب اسنان الملتقى   29

 االطفال والوقائي
2013 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة االخالقيات المتعلقة بابحاث الجينوم   30

 والهندسة الوراثية البشرية

20-3-

2013 

كلية طب االسنان 

جامعة بغداد العلوم 

 االساسية

 حضور

31  
 دورة التعليم المستمر للعلوم االساسية 

10-3-

2013 

كلية طب االسنان 

جامعة بغداد العلوم 

 االساسية

 حضور

دورة التعليم المستمر لطب اسنان االطفال   32

 والوقائي 
2013 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

ندوة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي   33

 بعنوان التقييم الداتي
2014 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

دورة التعليم المستمر لطب اسنان االطفال   34

 والوقائي 
2015 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 مشارك

الملتقى العلمي االول لفرع التعويضات   35

 الصناعية 
2015 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

  2016/1 ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي  36
كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

  2016/2 ندوة علمية   37
كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

  2016/4 ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي  38
كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

الملتقى العلمي الثالث لفرع طب اسنان   39

 االطفال والوقائي
2016 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 مشارك

مؤتمر الطب العدلي العالمي االول  في   40

 العراق 
2016 

كلية العلوم جامعة 

 النهرين
 حضور

المؤتمرالعلمي الحادي عشر كلية الطب    41

 الجامعة المستنصرية
 مشارك فندق مريديان فلسطين 2016

 مشارك فندق بابل   2016 المؤتمرالعلمي الثالث  كلية طب الكندي    42

43  
 2016 المؤتمر الدولي االول  للعلوم الطبية 

لكلية الطب جامعة 

 كربالء
 مشارك

المؤتمر الدولي الثالث في النجف لطب   44

 االسنان
 حضور مدينة النجف 2016

المؤتمر الدولي االول لكلية الرافدين الجامعة    45

 لطب االسنان
 مشارك فندق بابل 2016

 حضور قاعة درب الموسوي 2016 المؤتمر الدولي لدائرة  مدينة  الطب   46

 مشارك قاعة درب الموسوي 2016 المشاركة في مؤتمر الدراسات العليا  47

مشاركة في دورة التعليم المستمر لطب   48

 االسنان االطفال  والوقائي 

27-12-

2016  

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 مشاركة

حضور في مؤتمرالعلمي الخامس عشر كلية   49

 الطب جامعة بغداد 

29-10-

2016 

كلية الطب  جامعة  

 بغداد
 حضور

مشاركة في مؤتمر كلية الطب جامعة   50

 كربالء

7 – 12- 

2016 

كلية الطب جامعة  

 كربالء
 مشاركة 
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

حضور المؤتمر الدولي العلمي العالمي   51

 الثالت  لطب االسنان في النجف

16- 12 

-2016 
 حضور مدينة النجف 

حضور المؤتمر العلمي العالمي االول للطب   52

 العدلي في العراق  

28-9-

2016 
 حضور جامعة النهرين

المشاركة في مؤتمر الدراسات العليا لطب   53

 االسنان 

7-12-

2016 
 مشاركة قاعة درب الموسوي 

حضور في مؤتمر العلمي لجراحة الوجه   54

 والفكين 
 حضور قاعة درب الموسوي 2016

55      

المؤتمر العلمي الدولي االول للتقنيات الطبية   56

 والبيولوجية 
9-3-

2017 

جامعة الفرات االوسط 

المعهد التقني  –التقنية 

 الكوفة  –
 مشارك

-3-30 المؤتمر العلمي الرابع لطب الكندي   57

2017 

 فندق بابل 
 مشارك

-3-3 المؤتمر العلمي االول لجراحة الوجه والفكين   58

2017 

نقابة اطباء االسنان  

 بغداد
 حضور

59  
 مؤتمر كلية طب االسنان  السنوي

6-5-

2017 

نقابة اطباء االسنان  

 بغداد
 مشارك

 محاضرة 

60  
 االسنان  السنويمؤتمر كلية طب 

6-5-

2017 

نقابة اطباء االسنان  

 بغداد
 مشارك

 بوستر

61  
 2017-5 مؤتمر طب  اطفال  كربالء

دائرة صحة كربالء 

باالشتراك مع كلية طب  

 كربالء 
  مشارك

-5- المؤتمر العلمي الدولي لكلية االسراء   62

2017 

 كلية االسراء الجامعة 
 مشارك

63  
 المؤتمر الدولي لالمن والسالمة المهنية 

28-9-
2018 

 مشارك الجامعة المستنصرية

-12-20 مؤتمر الدراسات العليا الثاني عشر  64

2017 

 مشارك قاعة درب الموسوي

-3-11 الملتقى العلمي الرابع لطب اسنان االطفال والوقائي  65

2018 

 مشارك قاعة المؤتمرات 

-3-19 السنوي لطب االسنانالمؤتمر التاسع عشر   66

2018 

 مشارك نقابة اطباء االسنان

-4-18 المؤتمر الدولي االول للعلوم الطبية والصيدالنية  67

2018 

 مشارك جامعة القادسية 

المؤتمر العلمي االول للبحوث التطبيقية  و برائات   68

 االختراع 

17-4-

2018 

الجامعة التقنية الوسطى 

وحدة البحوث وتصنيع 

 البدائل

 مشارك
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

2017—9 المؤتمر الدولي الثاني مؤتمر رافع الجبوري  69   

- 15 

 مشارك نقابة اطباء االسنان

-11-16 مؤتمرجامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية  70

2017 

 مشارك نقابة اطباء االسنان

 حضور قاعة درب الموسوي 2018 المؤتمر الدولي لدائرة  مدينة  الطب   71

المشاركة في مؤتمر الدراسات العليا لطب   72

 االسنان 

7-12-

2018 
 مشاركة قاعة درب الموسوي 

 حضور قاعة درب الموسوي 2018 بغدادالمؤتمر الدولي لكلية   الطب جامعة   73

74      

75      

76      

77      

78      

    ونشاطات اخرىمشاركات   79

عضوة في المهرجان  االول للتسوق الخيري   80

 لكلية الطب بغداد 

29-30-

3-2017 

 كلية الطب جامعة بغداد 
 مشارك

 مشارك مدارس ابتدائية  2017 المشاركة في يوم العالمي لصحة الفم   81

82      

83      

84      

85      

 

  

 فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم. الدورات والنشاطات 

 السنة مكان انعقادها الدورة  عنوان ت

دورة التاهيل التربوي  ودورة اللغة العربية   1

 للتدريسيين

رئاسة جامعة بغداد مركز التطوير 

 والتعليم
2005 

 2012 كلية الطب جامعة النهرين تفاعل سلسلة البلمرة ضمن البحوث العلمية  2
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دورة تطبيق الماستر شيت االلكتروني المعتمد من قبل   3

 جامعة بغداد
 2012 كلية اللغات جامعة بغداد

 المشاركة  بدورة الحاسبات االلكترونية  4
مركز  كلية الطب جامعة بغداد

 الحاسبة االلكترونية
2013 

االستالل   Turnitin منهاج استخدام برنامج  5

 االلكتروني
 2015 كلية طب االسنان

 2016 كلية الطب جامعة بغداد منهاج االسبوع الثقافي لشعبة البايولوجي الطبي  6

 دورة السالمة البايولوجية  7
المركز الوطني لبحوث وعالج 

 امراض الدم
2016 

المشاركة في المؤتمر االنتخابي االول للهيئة العامة  لجمعية   8

 الراسخ التقني العلمية 
الجامعة  19-6-2018

التقنية 

الوسطى  

وزارة 

التعليم 

 العالي 

فرع  2018-3-11 المشاركة في ورشة عمل   9

صناعة 

 االسنان

فرع  2018-1-3 المشاركة في ورشة عمل   10

صناعة 

 االسنان

فرع  2018-1-15 المشاركة في ورشة عمل   11

صناعة 

 االسنان

 خارجية 2018-10-9 المشاركة في حملة تطوعية  12

 2018-9-10 المشاركة في حملة تطوعية  13
داخل 

 الفرع

14     

15     

16     

 

 

 ضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.عسادساً:  

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

1     
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 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

2     
3     
4     
 

 .سابعا : األنشطة العلمية األخرى 

)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

كلية الطب البيطري جامعة  لجنة  مناقشة طالب الماجستير   1
 بغداد

 خارج الكلية  2010

عضو لجنة خبراء  لمناقشة خطة   2

 بحوث طالب الدكتوراه
كلية الطب البيطري جامعة 

 بغداد
 خارج الكلية  2010

عضو لجنة خبراء  لمناقشة خطة   3

 بحوث طالب الدكتوراه
كلية الطب البيطري جامعة 

 بغداد
 خارج الكلية  2011

 داخل الكلية    2014- 2011 طب االسنان جامعة بغدادكلية   االمتحانيةلجنة  عضو ا  4
رئيس لجنة صيانة وتاهيل  عيادة   5

 داخل الكلية 2012 طب االسنان جامعة بغدادكلية  طب االسنان والوقائي 
لجنة في الملتقى العلمي لفرع طب   6

 اسنان االطفال والوقائي 
 داخل الكلية 2013 طب االسنان جامعة بغدادكلية 

عضو لجنة االستالل المركزية    7

 لالاطاريح والرسائل 
طب االسنان جامعة بغدادكلية   داخل الكلية 2014 

رئيس لجنة استالم وتسليم   8

االجهزة والمواد الطبية  لعيادة 

 طب االسنان االطفال والوقائي 
طب االسنان جامعة بغدادكلية   داخل الكلية 2015 

عضو لجنة  جرد الكتب   9

 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية  والمجالت  المتضررة  في الكلية 
عضو جلنة امتحان طلبة معادلة   10

 الشهادة 
 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية 

عضو جلنة امتحان طلبة معادلة   11
 الشهادة 

 داخل الكلية 2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية 

 داخل الكلية 2013 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة مشاريع التخرج   12
 داخل الكلية 2014 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة مشاريع التخرج   13
 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة مشاريع التخرج   14
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)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

 داخل الكلية 2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة مشاريع التخرج   15
 داخل الكلية 2013 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة طالب الدبلوم   16
 داخل الكلية 2014 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة طالب الدبلوم  17
 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة طالب الدبلوم  18
 داخل الكلية 2016 االسنان جامعة بغدادطب كلية  جلنة مناقشة طالب الدبلوم  19
 داخل الكلية 2013 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة طالب املاجستري  20
 داخل الكلية 2014 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة طالب املاجستري  21
 الكليةداخل  2014 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة اشراف طالب الدبلوم  22
 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة اشراف طالب الدبلوم  23
 داخل الكلية 2014 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة اشراف طالب املاجستري  24
 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة اشراف طالب املاجستري  25
 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية  املاجستريجلنة مناقشة طالب   26
رئيس جلنة االمتحان الشامل    27

لطالب الدبلوم يف طب اسنان 
 االطفال والوقائي 

 داخل الكلية 2015 طب االسنان جامعة بغدادكلية 

رئيس جلنة االمتحان الشامل    28
لطالب ادكتوراه يف طب اسنان 

 الوقائي 

 داخل الكلية 2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية 

 داخل الكلية 2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة اشراف طالب املاجستري  29
 الكليةداخل  2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة اشراف طالب الدكتوراه  30
 داخل الكلية 2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية  جلنة مناقشة طالب املاجستري  31
 خارج الكلية 2016 كلية الطب جامعة االنبار  لجنة تقييم بحوث علمية   32
رئيس لجنة تدقيق درجات   33

 االمتحان الشامل  لطالب الدبلوم
 داخل الكلية 2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية 

اللجنة العلمية في الملتقى العلمي   34

الثالث لفرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي

 داخل الكلية 2016 طب االسنان جامعة بغدادكلية 
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)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

لجنة اشراف طالب   35

 الماجستير

كلية طب االسنان جامعة 

 بغداد

 داخل الكلية 8-11-2016

رئيس لجنة االمتحان    36

الشامل لطالب ادكتوراه 

 في طب اسنان الوقائي 

كلية طب االسنان جامعة 

 بغداد

 داخل الكلية 2016

لجنة اشراف طالب   37

 الماجستير

كلية طب االسنان جامعة 

 بغداد

31-10-

2016 

 داخل الكلية

لجنة اشراف طالب   38

 الدكتوراه

كلية طب االسنان جامعة 

 بغداد

 الكليةداخل  2016

لجنة مناقشة طالب   39

 الماجستير

كلية طب االسنان جامعة 

 بغداد

31-10-

2016 

 داخل الكلية

رئيس لجنة تدقيق درجات   40

االمتحان الشامل  لطالب 

 الدبلوم

 داخل الكلية 2016-11-27 كلية طب االسنان جامعة بغداد

عضو لجنة امتحان طلبة   41

 معادلة الشهادة 

كلية طب االسنان جامعة 

 بغداد

 داخل الكلية 2016

    تعليم مستمر  42

دورة التعليم المستمر لطب   43

 االسنان االطفال  والوقائي
19-3-2017 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 مشارك

دورة التعليم المستمر   44

 امراض ما حول االسنان
14-3-2017 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

دورة التعليم المستمر فرع   45

 العلوم االساسية
11-4-2017 

كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد
 حضور

    حلقات دراسية  46

كلية طب االسنان  2017-3-5 المشاركة في حلقة دراسية  47

 جامعة بغداد
 مشارك

االسنان كلية طب  2017-4-30 جضور حلقة دراسية  48

 جامعة بغداد
 حضور

    ندوات علمية  49

 & T. Scanندوة حول   50

SPSS 

كلية طب االسنان  2017 /1/ 2

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة جول  عامل التاثير   51

 للمجالت العالمية

كلية طب االسنان  2017  /1 /18

 جامعة بغداد
 حضور

فرع العلوم  2017- 1- 25 التدخين ندوة حول  52

 االساسية
 حضور

كلية طب االسنان  2017 - 2 - 26 ندوة مؤتمر ايدك  53

 جامعة بغداد
 حضور
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)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

 حضور قاعة فاضل القدسي 2017-2-28 ندوة حول النفايات  54

كلية طب االسنان  2017  -3 – 12 ندوة عن اجراحة الفم  55

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة لليوم العالمي لصحة   56

 الفم

قاعة درب  2017 - 3 - 20

 الموسوي
 حضور

كلية طب االسنان  PROBIOTICS 16 - 4 - 2017ندوة عن   57

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة حول تجهيزات الحماية   58

 الشخصية

كلية طب االسنان  2017-  4 - 30

 جامعة بغداد
 حضور

ندوة حول سالمة اللغة   59

 العربية

 حضور قاعة فاضل القدسي 2017  -5  -3

المفصل  ضندوة  حول امرا  60

 الفكي

 حضور فرع  طب الفم  4-2017

حول الحالة   جضور حلقة دراسية  61

 التغذوية

فرع طب اسنان  12-11-2017

 االطفال والوقائي

 حضور

فرع طب اسنان  2017 /511/ حول السمنة  حضور ندوة علمية  62

 االطفال والوقائي

 حضور

حول مرض  حضور ندوة علمية  63

 السكري

اسنان فرع طب  2017 /1911/

 االطفال والوقائي

 حضور

  حضور ندوة علمية  64

photography 

فرع امراض ما  2017  /9 /11

 حول االسنان

 حضور

حول راىحة  جضور حلقة دراسية  65

 الفم

فرع طب اسنان  15-10-2017

 االطفال والوقائي

 حضور

حول غذاء   جضور حلقة دراسية  66

 ذوي االحتياجات الخاصة 

فرع طب اسنان  15-4-2018

 االطفال والوقائي

 حضور

حول الذكاء  جضور حلقة دراسية  67

 وصحة الفم

فرع طب اسنان  14-5-2018

 االطفال والوقائي

 حضور

ضمن سلسلة   حضور ندوة علمية  68

Advent  

فرع صناعة  29-11-2017

 االسنان

 حضور

عضوية كلية حول   ندوةحضور  69

 الجراحين الملكية البريطانية 

25 -10  -2017  حضور قاعة فاضل القدسي 

حضور ندوة االرشاد النفسي   70

والتوجيه التربوي  حول 

مخاطراستخدام المنشطات 

 الرياضية

كلية   2قاعة رقم  4-4-2018

 طب االسنان

 حضور

   حضور ندوة علمية  71

Menopause 

اسنان فرع طب  2018 /  4 /1

 االطفال والوقائي

 حضور

 New  حضور ندوة علمية  72

materials 

فرع طب اسنان  2018 /  3 /4

 االطفال والوقائي

 حضور

فرع طب اسنان  FDI  20/ 3  / 2018 حضور ندوة علمية  73

 االطفال والوقائي

 حضور

حول مرض حضور محاضرة   74

  االيدز

 حضور قاعة فاضل القدسي     8201-   
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)داخل / خارج(  السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 الكلية

محاضرة حول الرصانة حضور   75

 العلمية 
كلية   2قاعة رقم  2018-

 طب االسنان

 حضور

حضور ندوة ليوم صحة الفم   76

 العالمي
فرع طب اسنان  2018

 االطفال والوقائي

 حضور

 المستمر التعليم دورة حضورة  77

    
5-3-2018 

 حضور االساسية العلوم

المشاركة في يوم صحة الفم   78

 العالمي
محاضرة في  2018

 مدارس ابتدائية

 مشارك

فرع طب اسنان  2018-4-8 حول االرجونومك   حلقة دراسية  79

 االطفال والوقائي

 مشارك

    اللجان العلمية   80

لجنة االشراف على طالب   81

 الماجستير 

   1العدد 

لجنة االشراف على طالب   82

 الدكتوراه 

   2العدد 

لجنة مناقشة  بحوث التخرج   83

 للمرحلة الخامسة 

   3العدد 

لجنة امتحان العملي لمادة    84

طب االسنان الوقائي 

 للمرحلة الخامسة 

   

لجنة مناقشة السمنارات   85

 لطلبة 

دراسات العليا ماجستير و 

 دبلوم 

   

لجنة تقييم بحوث ترقية   86

 علمية  لجامعة البصرة 

-6بتاريخ   319رقم الكتاب 

3-2017 

  

عضو في لجنة  امتحان طلبة   87

 معادلة الشهادة 

   

لجنة استالل لبحوث الترقية   88

 العلمية 

   2017-6-5بتاريخ  

   2019-2018 عضو اللجنة العلمية  89

90      

91      

 

 

 لدراسية التى قمت بتدريسها.المقررات اامنا:ث 

 السنة المادة القسم ت
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 طب اسنان االطفال والوقائي  1
للمرحلة  طب اسنان المجتمع

 الثالثة

الى الوقت  2004

 الحالي

 طب اسنان االطفال والوقائي  2
العملي طب اسنان الوقائي  

 للمرحلة الخامسة

الى الوقت  2005

 الحالي

 والوقائيطب اسنان االطفال   3
طب اسنان الوقائي  العملي 

 للدراسات العليا

الى الوقت  2005

 الحالي

4  
 طب اسنان االطفال والوقائي

طب اسنان وقائي نظري 

للدراسات العليا دبلوم و  

 ماجستير وقائي

الى الوقت  2015

 الحالي

5  
 طب اسنان االطفال والوقائي

طب اسنان وقائي نظري 

للدراسات العليا دبلوم و  

 ماجستيراطفال

2015 

 طب اسنان االطفال والوقائي  6
طب اسنان وقائي متقدم نظري 

 للدراسات العليا ماجستيروقائي

الى الوقت  2015

 الحالي

7  
 طب اسنان االطفال والوقائي

نظري  بيئيطب اسنان 

دبلوم للدراسات العليا 

 ماجستيروقائيو

2015 

8  
 طب اسنان االطفال والوقائي

نظري طب اسنان بيئي 

للدراسات العليا دبلوم 

 وماجستيراطفال

2015 

 طب اسنان االطفال والوقائي  9
طب اسنان بيئي نظري 

 للدراسات العليا دكتوراه وقائي
2015 

 طب اسنان االطفال والوقائي  10
طب اسنانوقائي نظري 

 للدراسات العليا دكتوراه وقائي
2015 

 

 

 

 

ً ت   لعراق.اارج خواخل د ةالبحوث المنشور :اسعا

 عنوان البحث المجلة العلمية العدد المجلد السنة ت

1  
2007 1 20 

Iraqi Journal of 

Community 

Medicine  

Mustansiria 

Association between 

osteoporosis and 

periodontitis 

 

2  

2009 2 6 

Iraqi Journal of 

Community 

Medicine  

Mustansiria 

Effect of zamzam 

water on the 

microhardness of 

initial carious lesion 

of permanent teeth 

enamel (An in vitro 

study) 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LdUIwhcAAAAJ&citation_for_view=LdUIwhcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LdUIwhcAAAAJ&citation_for_view=LdUIwhcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LdUIwhcAAAAJ&citation_for_view=LdUIwhcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LdUIwhcAAAAJ&citation_for_view=LdUIwhcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LdUIwhcAAAAJ&citation_for_view=LdUIwhcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LdUIwhcAAAAJ&citation_for_view=LdUIwhcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LdUIwhcAAAAJ&citation_for_view=LdUIwhcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
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3  

2010 1 22 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Salivary insulin 

hormone in relation to 

caries — experience 

among insulin-

dependent diabetic 

children 

 

4  
2011 1 24 

Iraqi 

J.Com.Med   

Mustansiria 

Caries-experience, 

dental wearing and 

enamel developmental   

defect among autistic 

children aged 4-16 

years 

5  
2011 2 8 

 Mustansiria 

Dent J 

Salivary alkaline 

phosphatase and 

periodontal disease. 

6  
2011 4 24 

  Iraqi Com. J 

Mustansiria 

The effect of weight 

status on caries 

experience among 

diabetic children. 

7  
2011 3 23 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Oral hygiene, and 

salivary 

immunoglobulin 

among patients 

undergoing 

chemotherapy courses. 

8  

2011 

 
1 22 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Salivary and serum 

immune system in 

relation to caries-

experience among 

type 1 insulin-

dependent diabetic 

children 

 

9  

2011 

 
1 22 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Salivary 

physicochemical 

properties in relation 

to caries-experience 

among type 1 insulin-

dependent diabetic 

children 

 

10  
2017 1 

29 
Pages 

177 - 182 

 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

White spot lesions  

among patients treated 

with fixed orthodontic 

appliance at different 

time intervals 
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11  

2016 2 7 

International 

Journal of 

Sciences and 

Engineering 

Research 

(IJSER) 

Oral cleanliness and 

gingival health 

condition in relation to 

body mass index and 

certain salivary 

immunoglobulin 

among tonsillectomies 

children 

12  
2016 1 12 

Al-Kindy 

College Medical 

Journal 

Association between 

periodontitis and 

acquired coronary 

heart disease 

13  

2016 4 28 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Oral health status 

among group of 

patients with juvenile 

idiopathic arthritis 

according to duration 

of illness  and age 

group in Iraq 

14  
2016 1 13 

Mustansiria 

Dent J 

(MDJ) 

Oral health status 

among patients treated 

with fixed orthodontic 

appliance at different 

time intervals 
15  

2017 4 

December 

2017 

 Vol. 29 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Dentition status   in 

relation to nutritional 

condition among a 

group of intermediate 

schools in Al- Najaf 

City / Iraq 

16  

2017 1 
29 

 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Gingival health 

condition and salivary 

physical properties 

among patients with 

inter maxillary 

fixation  (follow up 

study) 

17  
2017 4 6 

 
IJSR 

International 
Journal of 

Science and 
Research 

Salivary Ig and total 

protein among caries 

free children and with 

caries in relation to 

their mothers 

18  
2016 1 12 

Al-Kindy 

College 

Medical 

Journal 

Association between 

periodontitis and 

acquired coronary 

heart disease 
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19  

2016 4 28 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Oral health status 

among group of 

patients with 

juvenile idiopathic 

arthritis according to 

duration of illness  

and age group in 

Iraq 

20  TMJ Disorders 

among patients 

with juvenile 

idiopathic 

arthritis 

IraqiI 

Post 

graduate 

Medical 

Journal 

16 1 2017 

21  White spot 

lesions among 

patients with 

fixed appliance 

J Bagh 

Coll 

Dentistry 
29 1 2017 

22  Salivary matrix 

metalloproteinase 

(MMP-8) in 

relation to 

periodontal 

health status 

among a group of 

patients with 

acquired 

coronary heart 

disease 

IJSR 6 6 2017 

23  Assessment of 

Interleukin-1β 

and 

Myeloperoxidase 

Levels around 

Implants Versus 

Natural Teeth 

with the Impact 

of Aloe vera 

 

IJSR 6 6 2017 

24  Microbiological 

Aspect in Dental 

Implants and 

Natural Teeth with 

the Impact of Aloe 

vera Gel 

 

 

 قبول نشر 

14-12-

2017 

 

 

مجلة كلية طب 

 االسنان 

 جامعة بغداد

JBCD) 

2017 
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25  Assessment of 

interleukin -10 

and interferon-

gamma with oral 

squamous cell 

carcinoma 

patients  

2018  
8-5-2018 

 قبول نشر

College of Dentisty, 

University of 

Mustansiriyah 

26  Salivary matrix 

metalloproteinase 

(MMP-8) in 

relation to 

periodontal 

health status 

among a group of 

hypertensive 

patients 
 

 

2018 3 

Sep 15, 2018 
 

Vol  30 
Pages 
48-53 

 

 

 

 

مجلة كلية طب االسنان 

 جامعة 

 بغداد

JBCD)) 

27  Quality of life 

among group of 

Iraqi patients with 

oral cancer after  

surgical treatment 

in different time 

intervals 

(observational and 

follow up study) 

6 7 
2018   

7 (6) : 8-18 

International Journal 

of Medical Research 

and Health Sciences 

(IJMRHS) 

28  Salivary 

Interleukin 17 

(IL17) Effect 

as Dependent 

Positive 

Predictive 

Biomarker 

among Iraqi 

Patient with 

Oral Squamous 

Cell carcinoma 

 

  
23-8-2018 

 قبول نشر

Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences and Research 
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29  Salivary 

Cytokeratin 19 

(Ck19) is a 

Dependent 

Positive 

Predictive 

Biomarker for 

Iraqi Patient 

with Oral 

Squamous Cell 

carcinoma 

 

  
-8-2018 

 قبول نشر

مجلة كلية طب االسنان 

 جامعة بغداد

JBCD) 

30  Age Related 

Changes with 

Selected 

Salivary 

physical 

properties and 

Caries 

Experience 

among Healthy 

Adult Men 

2018 9 

7 
 

 

 

 

 

 

International Journal 

of Medical Research 

and Health Sciences 

(IJMRHS) 

31  Assessment of 

Caries 

Experience, 

Enamel 

Defects, 

Feeding Types 

and Area of 

Residency in 

Children with 

Nutritional 

Rickets 

2018 9 

7 
 

 

 
 
 
 
 

International Journal 

of Medical Research 

and Health Sciences 

(IJMRHS) 

 

 كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. :اشراً ع 

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة رقم الكتاب الجهة المانحة

 2012-4-23 71/2729/د طب االسنانكلية عميد  كتاب شكر وتقدير  1

 2012-4-11 71/2438/د طب االسنانكلية عميد  كتاب شكر وتقدير  2
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كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة رقم الكتاب الجهة المانحة

 2012-10-4 71/7311/د طب االسنانكلية عميد  كتاب شكر وتقدير  3

 2013-12-8 4/28022/2/ق وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير  4

 38367 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  5
26-12-

2013 

 51/9470/د طب االسنانكلية عميد  كتاب شكر وتقدير  6
26-11-

2013 

 2016-6-30 5376 طب االسنانكلية عميد  كتاب شكر وتقدير  7

 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  8
 2018 ش ع– 6967

 االسنانطب كلية عميد  كتاب شكر وتقدير  9
71-330 2019 

 2018 6750-71 طب االسنانكلية عميد  كتاب شكر وتقدير  10

 كتاب شكر وتقدير  11
 طب االسنانكلية عميد 

77 2019 

 تثمين جهود  12
 طب االسنانكلية عميد 

 2018 

   طب االسنانكلية عميد  شكر وتقدير  13

25-3-2018 

 الحصول على الجائزة الفضية  14
في المؤتمر العلمي االول للبحوث  

 التطبيقية  و برائات االختراع
 2018 

 

 ادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.ح 

 سنة النشر سم الكتابا ت

  ال توجد  1
2    

 

 .لتدرج الوظيفيااني عشر:ث 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1983اىل  1981 التعليميمستشفى الكرامة  طبيب اسنان  مقيم دوري   1
 1986اىل  1983 دائرة صحة اببل طبيب اسنان ممارس   2
 1997اىل  1987 دائرة صحة بغداد الكرخ طبيب اسنان ممارس   3
 1999اىل  1998 جامعة االنبار كلية طب االسنان طبيب اسنان ممارس  4
 الوقت احلايلاىل   1999 جامعة بغداد كلية طب االسنان طبيب اسنان اختصاص   5
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