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 ريم عطا رفيق :ـمـــــــــاالســ

 1975-9-12  : تاريخ الميـالد 

 ماجستير تقويم االسنان:      صــالتـخـص

 تدريسية:      ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد: الدرجة العلمية 

 2016تاريخ الحصول على اللقب العلمي: 

 ادكلية طب االسنان جامعة بغد:      عنوان العمل

    \العمل   :   هاتف

 :       الهاتف النقال

     reemortho@yahoo.com:كتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 1998 طب االسنان بغداد بكالوريوس

 2003 طب االسنان بغداد ماجستير

    الدكتوراه

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الجامعي . ثالثاً : التدريس 

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

  2018-2000 بغداد كلية طب االسنان 1

 2019-2018 اوروك االهلية كلية طب االسنان 2

 2019-2018 واسط كلية طب االسنان 3

4 \   

5 \   

6 \   

7 \   

8 \   

 

 

 

 ها.سرابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدري 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2000 عيادة الصف الرابع والخامس قسم معالجة االسنان 1

 الى -الفترة من  الجهة ةالوظيف ت

 2000-1998 وزارة الصحة مقيمة 1

 2001-2000 كلية طب االسنان معيدة قسم المعالجة 3

 2001 كلية طب االسنان معيدة قسم التقويم 4

  2018-2003 كلية طب االسنان تدريسية قسم تقويم االسنان 5

6    

    



 

 

 

 

 

 

 

 2001 مختبر الصف الرابع فرع تقويم االسنان  2

الرابع  ,مختبر الصفعيادة الصف الخامس فرع تقويم االسنان   3

 الرابع الرابع

2004-2017 

 2018-2016 االدراسات العلي فرع تقويم االسنان  4

 2018-2004 سمنار المرحلة الخامسة فرع تقويم االسنان  5

 2018-2017 الرابعة محاضرة الدراسات االولية /المرحلة فرع تقويم االسنان 6

 

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2017 فال والوقائيطب االط اطروحة دبلوم 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 حضور كلية طب االسنان 2017   11مؤتمرالدراسات العليا  1

2 
   12ال مؤتمرالدراسات العليا

 حضور كلية طب االسنان 2018

 حضور كلية طب االسنان 2017  18مؤتمر كلية طب االسنان 

 محاضر كلية طب االسنان 2018  19ال مؤتمر كلية طب االسنان 3

 حضور قاعة درب الموسوي 2017 مؤتمر كلية الطب 4

 حضور قاعة درب الموسوي 2018 مؤتمر كلية الطب 5

 حضور قاعة درب الموسوي 2017 مؤتمر مدينة الطب 6

 حضور قاعة درب الموسوي 2018 مؤتمر مدينة الطب 7

8 
8 

 حضور كلية طب االسنان 2017 مص االبهام ندوة

 حضور كلية طب االسنان 2017 االسنان غلق الفراغات بين ندوة 9

 حضور كلية طب االسنان 2017 االعتمادية ندوة 10

 حضور كلية طب االسنان 2017 التدخين ندوة 11

 حضور كلية طب االسنان 2017 النفايات الطبية ندوة 12

 حضور كلية طب االسنان 2018 االسناناخر المستجدات في معالجة  ندوة 13

 حضور كلية طب االسنان 2018 عضوية كلية الجراحين الملكية البريطانية ندوة 14

 حضور كلية طب االسنان 2018 ندوة المخدرات 15

 حضور كلية طب االسنان 2018 ندوة االدمان 16

 حضور كلية طب االسنان 2018 ندوة المضادات الحيوية 17

 حضور كلية طب االسنان 2018 ندوة االيدز 18

 حضور كلية طب االسنان 2018 ندوة العنف والتطرف البيئي 19

20     

21     

22     

23     

  .ى الخراسابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 2017زيارة ميدانية  2018 دورة تدريبية

مدارس الرصافة  زيارة ميدانية 2018ورشة عمل 

 2018  االولى

  2018نشر مقالة في الموقع االلكتروني للكلية   

   2017المستمرمحاضرة في التعليم الطبي  

  

  

  

  

  

  

  

 

و تطوير أفى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  ةثامنا: المشروعات البحثي 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

differences in microbial colonization amomng archwires 

types,gauges and crosssections 

Iraqi orthod j 2016 

2 

the relationship between removable orthodontic appliance 

insertion and odontogenic bactermia 

Iraqi orthod  j 2016 



 

 

 

 

 

 

 

3 

Cephalocomprative study of pharyngeal saggital 

dimensions in different skeletal pattrens        

J bagh college dent 2011 

4 

Craniofacial morphology of patients with operated cleft lip 

ad palate (cephalometric study) 

Mustansyria dental journal 2008 

 

Ion release from fixed orthodontic appliance in two 

different mouth washes 

J bagh college dent 2014 

 

Skeletodental features analysis of Iraqi thalassemic 

patients aged 13-15 years cephalometric study 

J bagh college dent 2011 

 

Soft tissue profile analysis of Iraqi patients with B 

Tthalassemia major  

Mustansyria dental journal 2008 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

   عضو جمعية تقويم االسنان  العراقية والعربية   ✓

    عضو نقابة اطباء االسنان ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كشراً: اع 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2017 وزير التعليم العالي كتاب شكر 1

 2018 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2017 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 3

 2018 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 4

 2018 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

             انكليزي ✓

             غربي ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


