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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008 طب األسنان بغداد

 2019 طب األسنان بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمر -2019 بغدادجامعة  كلية طب األسنان 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2020 -2019 األسنانأمراض وجراحة ماحول  األسنانأمراض وجراحة ماحول  1

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

7    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2017-2009 كلية طب االسنان/جامعة بغداد )معيدة(  طبيبة اسنان 1

 2019-2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد )ماجستير)طالبة دراسات عليا  2

 مستمر -2019 كلية طب االسنان/جامعة بغداد  (مدرس مساعد)تدريسية  3



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 حضور كلية طب األسنان free graft 2019بعنوان  دورة تدريبية 1

 حضور كلية طب األسنان Laser 2019 ورشة عمل 2

 CBCTبعنوان  حلقة دراسية 3

application in dentistry 

 حضور كلية طب األسنان 2019

تعليم مستمر يف فرع امراض  4

 وجراحة ماحول االسنان

 حضور كلية طب األسنان 2019

 حضور كلية طب األسنان pivot table 2019بعنوان  ورشة عمل 5

 حضور كلية طب األسنان 2019 بعنوان الصيام املتقطع ندوة علمية 6

 حضور قاعة درب املوسوي 2019 مؤمتر كلية الطب 7

 حضور قاعة درب املوسوي 2019 مؤمتر مدينة الطب 8

 حضور كلية طب األسنان GBT 2019بعنوان  ورشة عمل 9

 e-learningبعنوان  ورشة عمل 10

breaking time, space 

and pandemic 

 حضور  الكرتوني 2020

 Qualitativeورشة عمل بعنوان  11

Research Methods ’ 

 حضور الكرتوني 2020

 how to be anورشة عمل بعنوان  12

author and reviwer in clarivate 

journals and piblons academy 

 حضور الكرتوني 2020

فهرسة مراجع  ورشة عمل بعنوان 13

البحث العلمي باستخدام برنامج 

endnote 

 حضور الكرتوني 2020

ادارة التقنيات ندوة علمية بعنوان  14

والتطبيقات االلكرتونية يف التعليم 

 اجلامعي

 حضور الكرتوني 2020



 

 

 

 

 

 

 

احدث بعنوان  حلقة حوارية 15

املعلومات عن اسباب الوفاة 

 جبائحة كورونا وتقنيات الوقاية

 حضور الكرتوني 2020

تطبيقات دورة تدريبية بعنوان  16

 االحصاء يف العلوم الطبية

 حضور الكرتوني 2020

 oralحلقة دراسية بعنوان  17

squamous cell 

carcinoma 

 حضور الكرتوني 2020

األمتحان ورشة عمل بعنوان  18

التجرييب على منصة ادمودو 

 لطلبة الدراسات العليا

 حضور الكرتوني 2020

-تعليم مستمر يف فرع اجلراحة 19

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 حضور الكرتوني 2020

كيفية وضع ورشة عمل بعنوان  20

وتصحيح األسئلة لطلبة الدراسات 

 االولية على منصة ادمودو

 حضور الكرتوني 2020

 covid-19ندوة علمية بعنوان  21

chalenge and 

solutions 

 حضور الكرتوني 2020

االرشادات ورشة عمل بعنوان  22

الصحية وفق مستجدات فريوس 

 كورونا

 حضور الكرتوني 2020

كلية -تعليم مستمر يف فرع املعاجلة 23

 طب االسنان/جامعة بغداد

 حضور الكرتوني 2020



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل بعنوان  24

endodontic overfilling 

good or bad 

 حضور الكرتوني 2020

تقويم األسنان تعليم مستمر يف فرع  25

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد-

 حضور الكرتوني 2020

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 جامعة بغداد \دورة التأهيل التربوي وسالمة اللغة العربية .بحوث تخرج طالب المرحلة الخامسة شراف علىالا

 اآلدابكلية \حية التدريسالدورة ص .الخامسة والرابعةشراف على عيادات طالب المرحلة اال

  

  

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 a 4-day plaque-regrowth anti-plaque effect of a 

combination of green tea and salvadora persicaL:a 

randomized controlled clinical trial 

 2019 خارج العراق

2 Four-day randomized controlled crossover trial 

evaluating the antiplaque effect of a combination of 

green tea and salvadora persica L. mouth wash 

 2020 خارج العراق

3 
   

4 
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 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

 عضو مجعية اطباء العيون العراقية

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 1

 2020 التعليم العالي والبحث العلميوزير  كتاب شكر 2

 2020 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2019 األسنانعميد كلية طب  كتاب شكر 4

 2020 اآلسنانكلية طب  ةعميد كتاب شكر 5

 2020 اآلسنانكلية طب  ةعميد كتاب شكر 6

7    

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: ادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 عربي             

   انكليزي           



 

 

 

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


