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 التاریخ الكلیـــة  الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس
 

 30/6/1994 انكلیة طب األسن بغداد

 25/4/2004 كلیة طب األسنان بغداد الماجستیر

 هالدكتورا
 

 8/7/2009 كلیة طب األسنان بغداد

 / / / أخرى



 
 
 
 
 
 

 
 ثانیاً : التدرج الوظیفي . 

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة (المعھد / الكلیة)  الجھة ت

 الى -الفترة من  الجھة الوظیفة ت

دائرة المركز الصحي التخصصي في المامون/-  طبیبة أسنان 1
 (تدریب)وزارة الصحة صحة بغداد الكرخ/

/دائرة المركز الصحي عون بن عبدهللا/كربالء -
 (تدرج) وزارة الصحة/صحة كربالء

 (ممارسة) ة الصحةوزار/ دائرة صحة كربالء

 

 وزارة الصحةلمامون/

1994-1998 

المركز الصحي التخصصي الوقائي في  - ممارسة طبیبة أسنان 2
 6(دورة وقایة اسنان  وزارة الصحةباب المعظم/

 اشھر)
ركز الصحي التدریبي التخصصي في الم -

وزارة دائرة صحة بغداد الكرخ/حي السالم السكني/
(اختصاص وقائي بعد الحصول على شھادة  الصحة

 الماجستیر)
المركز الصحي التخصصي الوقائي في  -

 وزارة الصحةدائرة صحة بغداد/  /الكاظمیة 
 

1998-2006 

 2009-2006 /جامعة بغدادكلیة طب األسنان مساعد مدرس 3

 2012 -2009 /جامعة بغدادكلیة طب األسنان  مدرس 4

 )2017( الى االن 2013 /جامعة بغدادكلیة طب األسنان استاذ مساعد 5

مقرر فرع طب اسنان  6
 االطفال والوقائي

 31.8.2016الى  2012 /جامعة بغدادكلیة طب األسنان

رئیس فرع طب اسنان  7
 االطفال والوقائي

 2020نیسان الى  1.9.2016 /جامعة بغدادكلیة طب األسنان

الى  22.12.2019 /جامعة بغدادكلیة طب األسنان عمید  8

(اعفاء من 1.10.2020

 المنصب  بناءا على طلبي)



 
 
 
 
 
 

 
 2017 الى االن 2006 بغدادجامعة  /جامعة بغدادنكلیة طب األسنا 1

2    

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 طب اسنان االطفال والوقائي 1

/جامعة كلیة طب األسنان
 بغداد

 طب االسنان الوقائي/السریري/المرحلة الخامسة

 

الى  2006
 2020االن

 اسنان االطفال والوقائي طب 2
/جامعة كلیة طب األسنان

 بغداد

 2007-2012 طب اسنان المجتمع/العملي/المرحلة الثالثة

 طب اسنان االطفال والوقائي 3
/جامعة كلیة طب األسنان

 بغداد

/الدراسات والمناقشات طب االسنان الوقائي/السریري
 العلیا

 الى االن 2011
2020 

 قائيطب اسنان االطفال والو 4
/جامعة كلیة طب األسنان

 بغداد

/ طب اسنان المجتمع/نظري/المرحلة السیطرة على العدوى
 الثالثة

2014-2013 

 طب اسنان االطفال والوقائي 5

/جامعة كلیة طب األسنان

 بغداد

 2014-2015 طب االسنان الوقائي/النظري/المرحلة الخامسة
2016 

Till now 
2020-2017 

 لوقائيطب اسنان االطفال وا 6

/جامعة كلیة طب األسنان

 بغداد

 طب االسنان الوقائي وعلم التسوس/النظري
 /الدراسات العلیا (دبلوم, ماجستیر، دكتوراه)والمناقشات

 

2015-2016 
2016 

Till now 
2020-2017 

 طب اسنان االطفال 7
 الوقائيسنان الطب ا 

 امراض ماحول االسنان
 صناعة االسنان
 تقویم االسنان

 ماجستیر، دكتوراه) (دبلوم,

 2016-2015 السیطره على العدوى
2016-2017 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :التي أشرف علیھا) الرسائل  ،االطاریح  (خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Stressful Life Events in Relation to Oral Health Condition and 
Salivary Physicochemical Characteristics among 17-18 Years Old 
Secondary School Students in Baghdad City/Iraq 
 

طب اسنان 
 االطفال والوقائي

2015-2014 
 ماجستیر) (رسالة 

2 Nutritional Status in Relation to Oral Health Condition and 
Treatment Needs among Kindergarten      Children in Al-
basrah Governorate/Iraq 

طب اسنان 
 االطفال والوقائي

2015-2014 
 ماجستیر) (رسالة 

3 Oral health condition and nutritional status 
among children and adolescents with congenital 
heart disease 

 

طب اسنان 
 االطفال والوقائي

2015-2016 
 ماجستیر) (رسالة

4 Human Leukocyte Antigen Class II Genotype 
(DQ and DR), Salivary Physicochemical 
Characteristics and Nutritional Status in 
Relation to Oral Health Status Among 
Institutionalized Autistic Children in Baghdad 
and Central Euphrates Provinces in Iraq 

 

طب اسنان 
 االطفال والوقائي

2014-2015 
 اطروحة دكتوراه

5 
The Effect of CO2 Laser and Selected Nano 
Particles on Human Dental Enamel and Salivary 
Mutans Streptococci (In Vitro study) 

 

طب اسنان 
 االطفال والوقائي

2015-2016 
 اطروحة دكتوراه

6 Impact of oral health Knowledge, attitude and practices 
of kindergarten teachers toward oral condition in Al-
Rusafa sector/Baghdad-Iraq. 

طب اسنان 
 االطفال والوقائي

2016-2017 
 ماجستیر) (رسالة

7 The impact of selected fluoride materials and 
Nd:YAG LASER on human dental tissue 

and related salivary bacteria (in vitro study( 

طب اسنان االطفال 
 والوقائي

2017-2019 
 اطروحة دكتوراه)(

8 Selected salivary physico-chemical profiles in relation 
to oral health and growth status among celiac disease 

children 

طب اسنان االطفال 
 والوقائي

2018-2019 
 رسالة ماجستیر

9 Impact of aggression on dental trauma and quality of 
life among 11-12 years schoolchildren 

طب اسنان االطفال 
 والوقائي

2018-2019 
 رسالة ماجستیر

 

 التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً:  



 
 
 
 
 
 

 
 نوع المشاركة  ھامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

( بحث / بوستر 

 حضور)

طب اسنان  فرع 2006  لمستمرالتعلیم ا 1
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

  بغداد

 حضور

كلیة طب األسنان/  2009 كلیة طب األسنانمؤتمر  2
 جامعة بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 2009 التعلیم المستمر 3
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

  بغداد

 محاضرة

طب اسنان  فرع 2010 )1( لیة طب األسنانك /التعلیم المستمر 4
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

 حضور  القاھرة/مصر 2010  /كلیة طب االسنانالدولي الثانيمؤتمر ال 5
 جامعة /كلیة الطب  2010 المؤتمر الرابع عشر العلمي 6

 بغداد
 حضور

طب اسنان  فرع 2010 )2( كلیة طب األسنان /التعلیم المستمر 7
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

/ امراض اللثة فرع 2011 2التعلیم المستمر عدد  8
 /كلیة طب األسنان

 بغداد جامعة

 حضور

الوالیات المتحدة  2011 مؤتمر عالمي  9
 االمریكیة

 حضور

طب اسنان  فرع 2011 7ندوات علمیة عدد  10
/ كلیة وقائياالطفال وال
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

لكلیات االول  المؤتمر الوطني الموحد 11

 طب االسنان

قاعة درب  بغداد 2012
 الموسوي

 محاضرة

 +حضور اربیل 2012 الثانيمؤتمر لم الشمل  12
مشاركة في 
 ورشة عمل

قاعة درب  بغداد 2012 مؤتمر شعبة الصحة العامة االول   13
 الموسوي

 حضور



 
 
 
 
 
 

 
 كلیة طب األسنان 2012 االسنان  اءطبامؤتمر  14

عاصمة الثقافة 
االسالمیة (النجف 

 االشرف)

 حضور

لفرع طب اسنان  االول العلمي لنقىالم 15
 االطفال والوقائي 

طب اسنان  فرع 2012
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 محاضرة

طب اسنان  رعف 2012 2عدد دورة التعلیم المستمر 16
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

 حضور نقابة اطباء االسنان 2012 دورة التعلیم المستمر 17

طب اسنان  فرع 2012 6ندوات علمیة عدد  18
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

مؤتمر بغداد الدولي لطب االسنان  19
 التجمیلي

 حضور بغداد 2012

قاعة درب  بغداد 2013 المؤتمر العلمي لالعصاب 20
 الموسوي

 حضور

لفرع طب اسنان  الثاني العلمي لنقىالم 21
 االطفال والوقائي 

طب اسنان  فرع 2013
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

 حضور دبي 2013  مؤتمر ایدك 22

 لكلیات طب الثانيا حدالمؤتمر الوطني المو 23
  االسنان

 اسنان كلیة طب 2013
 المستنصریة

 

 حضور

طب اسنان  فرع 2014-2013 5ندوات علمیة عدد  24
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

شعبة ضمان  2013 ندوة علمیة 25
الجودة/كلیة طب 

 بغداد جامعة /األسنان

 حضور



 
 
 
 
 
 

 
بغداد/قاعة درب  2013 مؤتمر مدینة الطب 26

 الموسوي
 حضور

 حضور اربیل 2012 الثالثمؤتمر لم الشمل  27

 حضور كلیة طب المستنصریة 2014 المؤتمر العلمي التاسع 28

مجلس المؤتمر العلمي السادس لل 29
 العراقي لالختصاصات الطبیة

قاعة درب  بغداد 2014
 الموسوي

 حضور

/ م االساسیةفرع العلو 2014 دورة تعلیم مستمر 30
 كلیة طب األسنان

 حضور

طب اسنان  فرع 2014 دورة تعلیم مستمر 31
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 2015 )5ندوه علمیھ عدد ( 32
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

/ صناعة االسنان فرع 2014 ندوه علمیھ 33
 /كلیة طب األسنان

 بغداد جامعة

 حضور

 /كلیة طب األسنان 2014 ندوة االرشاد والتوجیھ التربوي 34
 بغداد جامعة

 حضور

فرع امراض ماحول  2015 دورة تعلیم مستمر 35
 /كلیة طب األسنانالفم 
 بغداد جامعة

 حضور



 
 
 
 
 
 

 
/ صناعة االسنان فرع 2015 االول  العلمي لنقىالم 36

 /كلیة طب األسنان
 بغداد امعةج

 حضور

كلیة الطب/ الجامعھ  2015 العلمي العاشر مؤتمرال 37
 المستنصریة

 

 حضور

باحث (مشاركھ  كربالء 2015 ملتقى اطباء االسنان العراقي االول  38

 ببوستر)

مؤتمر بغداد الدولي الثاني لتجمیل  39
 االسنان

 حضور بغداد 2015

 طب اسنان فرع 2015 )2ندوه علمیھ عدد ( 40
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 2015 الثالث العلمي لنقىالم 41
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

باحث (مشاركھ 
ببوستر)+ 

عروض طبیھ 
 منضدیھ

 /كلیة طب األسنان 2015 ندوة االرشاد والتوجیھ التربوي 42
 بغداد جامعة

 حضور

 /كلیة طب األسنان 2015 ندوة ضمان الجوده 43
 بغداد جامعة

 حضور

 جامعة /كلیة الطب 2015 المؤتمر العلمي التاسع 44
 النھرین

 حضور

نقابة اطباء  2015 ندوة تقویم االسنان 45
 /بغداداالسنان

 حضور



 
 
 
 
 
 

 
 حضور النجف 2015 مؤتمر النجف لطب االسنان (الدولي) 46

 حضور بغداد 2015 مؤتمر مدینة الطب 47

طب اسنان  فرع 2015 2عدد دورة التعلیم المستمر 48
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي السابع لالختصاصات  49
 الطبیھ

 حضور بغداد 2016

نقابة اطباء  2016 مؤتمر بغداد لحشوات الجذور 50
 /بغداداالسنان

 حضور

اني الدولي الثامن عشر لطب المؤتمر العم 51
 2االسنان+ ورش عمل عدد 

 حضور عمان/مسقط 2016

 /كلیة طب األسنان 2016 ندوة االرشاد والتوجیھ التربوي 52
 بغداد جامعة

 حضور

 ندوة االعتداء على الكوادر الطبیة 53

 

 /كلیة طب األسنان 2016
 بغداد جامعة

 حضور

 2016 )3ندوه علمیھ عدد ( 54
االشھر

10,11,12 

طب اسنان  فرع
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 2016 1عدد دورة التعلیم المستمر 55
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 محاضرة



 
 
 
 
 
 

 
طب اسنان  فرع 2.1.2017 حلقة دراسیة 56

/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 دبغدا

 حضور

 المؤتمر الدولي االول د.رافع الجبوري 57
 

9-
10/9/2016 

نقابة اطباء 
 /بغداداالسنان

 حضور

، 30/11 مؤتمر كلیة الطب 58
1/12/2016 

 حضور بغداد

-21 مؤتمر مدینة الطب 59
22/12/

2016 

 حضور بغداد

طب اسنان  فرع 18.1.2017 ندوة علمیة 60
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

فرع العلوم االساسیة/  25.1.2017 ندوة االرشاد التربوي 61
 /كلیة طب األسنان

 بغداد جامعة

 حضور

-24 مؤتمر بغداد لحشوات الجذور 62

25/2/2017 

نقابة اطباء 
 /بغداداالسنان

 حضور

طب اسنان  فرع 26/2/2017 ندوة علمیة 63
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 5.3.2017 حلقة دراسیة 64
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 12/3/2017 ندوة علمیة 65
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور



 
 
 
 
 
 

 
بغداد/قاعة درب  20/3/2017 ندوة علمیة 66

 الموسوي
رئیس (حضور

 للجنة العلمیة)ا

طب اسنان  فرع 19/3/2017  دورة التعلیم المستمر 67
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 16/4/2017 ندوة علمیة 68
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 30.4.2017 حلقة دراسیة 69
/ كلیة وقائياالطفال وال
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 محاضرة

كلیة طب األسنان بالتعاون مع نقابة مؤتمر  70

 اطباء االسنان

كلیة طب األسنان/  5-6/5/2017
 جامعة بغداد

 بوستر

طب اسنان  فرع 7.5.2017 حلقة دراسیة 71
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

طب اسنان  فرع 2018-2017 )6( حلقة دراسیة عدد 72
/ كلیة االطفال والوقائي
 جامعة /طب األسنان

 بغداد

 حضور

المؤتمر الدولي الثاني د.رافع الجبوري  73
 لطب االسنان التجمیلي

15-
16/9/2017 

نقابة اطباء االسنان 
 العراقیة/بغداد

 حضور

 1.9.2017 )6ندوة علمیة عدد( 74
till 

1.6.2018 

طفال فرع طب اسنان اال
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  11.3.2018 الملتقى العلمي الرابع 75
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

رئیسا (مشاركة 

 ببوستر)



 
 
 
 
 
 

 
كلیة طب االسنان/جامعة  2018-2017 مؤتمر الدراسات العلیا 76

 بغداد
 بوستر

فرع طب اسنان االطفال  2018-2017 )2ر عدد (دورة تعلیم مستم 77
والوقائي/كلیة طب 
 االسنان/جامعة بغداد

محاضرة في 

 احداھن

المؤتمر العلمي لكلیة طب  78
 االسنان/جامعة بغداد

19-
20/3/2018 

 محاضر بغداد

/12/12 مؤتمر مدینة الطب 79
2018 

 حضور بغداد

-28 المؤتمر العلمي لكلیة الطب 80
29/11/

2018 

 جضور بغداد

-1.9.2018 )1)+ محاضر(3حلقة دراسیة ( 81
31.12.201

8 

فرع طب اسنان االطفال 
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 مشارك

 جضور جامعة بغداد 2/9/2018 ورشة عمل 82

2215/10/201, )2ورشة عمل ( 83
8 

فرع طب اسنان االطفال 
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

 مشارك جامعة بغداد 20/9/2018-16 دورة لغة عربیة 84

-1.9.2018 )3ندوة علمیة ( 85
31.12.2018 

فرع طب اسنان االطفال 
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 مشارك



 
 
 
 
 
 

 
     

كلیة طب األسنان/ جامعة  6/12/2018-5 المؤتمر العلمي للدراسات العلیا 86
 بغداد

 بوستر

 15.10.2018 ة تعلیم مستمردور 87
17.12.2018 

فرع طب اسنان االطفال 
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  24.2.2019 دورة تعلیم مستمر 88
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 محاضر

فرع طب اسنان االطفال  28.4.2019 دورة تعلیم مستمر 89
ئي/ كلیة طب والوقا

 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  17.2.2019 حلقة نقاشیة 90
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

/ كلیة صناعة االسنانفرع  27.2.2019 ندوة علمیة 91
 طب األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

جامعة كلیة طب األسنان/  20/3/2019-19 المؤتمر العلمي 92
 بغداد

 محاضر

فرع طب اسنان االطفال  20.3.2019 ندوة علمیة 93
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

 24.3.2019 ندوة علمیة 94
7.4.2019 

فرع طب اسنان االطفال 
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور



 
 
 
 
 
 

 
 حضور بغداد 14/3/2019-13 المؤتمر العلمي لالختصاصات الطبیة 95

فرع طب اسنان االطفال  26.5.2019 ندوة علمیة 96
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 محاضر

فرع طب اسنان االطفال  20.10.2019 دورة تعلیم مستمر 97
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  18.12.2019 دورة تعلیم مستمر 98
وقائي/ كلیة طب وال

 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

/ كلیة صناعة االسنانفرع  15.1.2020 دورة تعلیم مستمر 99
 طب األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

   ندوة علمیة 100
22.12.2019 

فرع طب اسنان االطفال 
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 محاضر

ان االطفال فرع طب اسن 12.1.2020 ندوة علمیة 101
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

جراحة الوجة فرع  22.12.2019 دورة تعلیم مستمر 102
/ كلیة طب والفكین

 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  5.1.2020 خلقة نقاشیة 103
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  10.11.2019 حلقة نقاشیة 104
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور



 
 
 
 
 
 

 
فرع طب اسنان االطفال  17.11.2019 حلقة نقاشیة 105

والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  24.11.2019 حلقة نقاشیة 106
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

107 
 
 

فرع طب اسنان االطفال  10.11.2019 حلقة نقاشیة
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  8.12.2019 ورشة عمل 108
والوقائي/ كلیة طب 
 األسنان/ جامعة بغداد

 حضور

-25 مؤتمر دائرة صحة الرصافة 109
26/12/2019 

 مشارك بغداد

 
 . االخرى نشطة العلمیة سابعا : األ 

 خارج الكلیة داخل الكلیة
 طب اسنان االطفال والوقائي عضو في اللجان في فرع 

 مجلس الفرع -
 اللجنة العلمیة -
 الدراسات العلیا -
 لجنة توثیق المناھج -
 االعالملجنة  -
 امتحان طلبة معادلة الشھادة -

، طلبة الدبلومل وعضو لجنة مناقشة  االشراف
2011-2012 

2012-2013،2013-2014 
 2016-2015 ،2017 

مشاریع ل المرحلھ الخامسھ االشراف ومناقشة طلبة
  بحوث التخرج

لطلبة اماجستیر  وعضو لجنة مناقشة  االشراف -
 2016،2016،2017-2015- 2014والدكتوراه 

 
 

طلبة الماجستیر ل وعضولجنة مناقشةاالشراف 
 و االشراف على الدكتوراه 2015-2014للعام 

 مناقشة لطلبة الدكتوراه وعضولجنة

)/جامعة 126( دورة التأھیل التربوي
بغداد/مركز التطویر والتعلیم 

 )6.9.2009المستمر(



 
 
 
 
 
 

 
 كلیة طب االسنانفي  اللجان
لجنة احتیاجات الكلیة من االجھزة  في عضو -

 المختبریة والطبیة
تب المنھجیة كفي لجنة تدقیق ال عضو -

 5.2.2014 والمساعدة
 دث للتعضیوتقویم بح -

/جامعة  )100دورة اللغة العربیة (
بغداد/مركز التطویر والتعلیم 

 )6.9.2009المستمر(

لفرع  والثاني ضواللجنة التحضیریة للملتقى العلمي االولع
جامعة  -كلیة طب االسنان -طب اسنان االطفال والوقائي 

 2013-2014و  2011-2012للعامین الدراسیین بغداد 
 2016-2015الثالث  تقى العلميللملوعضو اللجنھ العلمیھ 

مشاركة في ورشة عمل كلیة  -
االدارة واالقتصاد/رؤیا 

 27.8.2013جامعة بغداد 

طب اسنان االطفال والوقائي اعتبارا من  فرعمقرر 
 1.9.2016الى  10.6.2012

للترقیات  استالل انلج في عضو
 العلمیة

تقییم البحوث العلمیھ لغرض النشر في مجلة بغداد لكلیة 

 2020ولغایة االن  2016-2015طب االسنان 

ان احتفالیة یوم جامعة لج في عضو
 2013-2012،2014-2013 بغداد

2014-2015،2015-2016 
 ث للتعضیدوتقویم بح 2016محاضره في دورة طلبة معادلة الشھاده 

 طب اسنان االطفال والوقائي اعتبارا من فرع رئیس
 2020لغایة نیسان  1.9.2016

ءة حاسبات/جامعة بغداد دورة كفا
2012 

لكلیة  في مؤتمر الدراسات العلیا ضواللجنة التحضیریةع
 8/12.2016-7 طب االسنان

 مشاركة ببوستر

المشاركة في حمالت التوعیة في 
  FDI  المدارس

2014 
2015 
2016 

حضور محاضرة عن اعتمادیة المختبرات في كلیة طب 
 18.1.2017االسنان/جامعة بغداد بتاریخ 

المشاركة في عرض المقترحات في 
لوزارة الصحة  DMFفحص 
WHO 

حضور یوم طبیب االسنان العالمي في قاعة درب الموسوي 
 6.3.2017بتاریخ 

مشاركة بحضور في دورة المجالت 
  Thomson Reutersالعلمیة (
 25/4/2017بتاریخ 

 
عمبد كلیة طب االسنان/جامعة بغداد للفترة من 

حضور احتفالیة النصر بتحریر 
الموصل في جامعة بغداد بتاریخ 

13/7/2017 



 
 
 
 
 
 

 
 1.10.2020لغایة  22.12.2019

 رئاسة عدد من اللجان في الكلیة لنفس الفترة
االشراف على سیر وتنظیم االمتجان النظري لطلبة 

 2020معادلة الشھادة لمحاولة شباط وتموز 
 

حضور عدة نشاطات لرئاسة جامعة 
  :22.12.2019بغداد من 

(حضور یوم العلم، حضور مؤتمر 
كلیة التمریض، حضور حفل تردید 

 القسم الطبي لكلیة الطب)

 
 
 
 

 
أو تطویر ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع  

 . التعلیم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تسوس االسنان وعالقتھ بمق��اییس اللع��اب والبروتین��ات  1
ل���دى اطف���ال متالزم���ة داون بالمقارن���ة ال���ى المناعی���ة 

 االطفال الطبیعیین

مجل����ة بغ����داد لكلی����ة ط����ب 
-118):4(21االس������������نان 

124 

2009 

تق��ویم العالق��ة ب��ین تس��وس االس��نان والعناص��ر الغذائی��ة  2
 المأخوذة لدى اطفال متالزمة داون

مجل����ة بغ����داد لكلی����ة ط����ب 
-125):4(21االس������������نان 

130 

2009 

ھا بتسوس االسنان لدى مكونات اللعاب وعالقت 3
 مجموعة من المراھقین المصابین بالشلل الدماغي

مجلة بغداد لكلیة طب 
-141):4(23 االسنان

147. 

2011 

في اللعاب  ةالكلی اتالفیتامینات والبروتین 4
وعالقتھما بتسوس االسنان وحالة صحة اللثة تبعا 
للحالة الغذائیة لمجموعة من االطفال بعمر خمس 

 سنوات

بغداد لكلیة طب  مجلة
-129):3(24 االسنان

136 

2012 

) وعالقتھم (A, G, Mالبروتینات المناعیة  5
 بتسوس االسنان لدى مجموعة من ریاض االطفال

المجلة الدولیة للعلوم 
-64):3(7والتكنولوجیا 

70 

2012 

عالقة لزوجة اللعاب مع صحة الفم لدى مجموعة  6
 سنة 22-20من طالب كلیة طب االسنان بعمر 

المجلة العراقیة لطب 
-219):3(26المجتمع 

224 

2013 



 
 
 
 
 
 

 
) في ا، ج، هشدة تسوس االسنان وعالقتھ بالفیتامینات( 7

 اللعاب لدى فاقدي البصر مقارنة الى االطفال
 الطبیعیین 

المجلة الدولیة للعلوم 
-29):1(9 والتكنولوجیا

33 

2014 

ین حالة صحة اللثة وعالقتھا بالفیتامین ج والبروت 8
 الكلي في اللعاب لدى طلبة كلیة طب االسنان

مجلة بغداد لكلیة طب 
 )3(26االسنان 

2014 

تشوھات المینا في االسنان اللبنیھ والدائمیھ  9
وعالقتھا بالعناصر الغذائیھ المتناولھ لدى اطفال 
 متالزمة داون مقارنة الى االطفال الطبیعیین

مجلة بغداد لكلیة طب 
-152):3(27االسنان 

157 

2015 

احداث الحیاة الضاغطھ وعالقتھابتسوس  10
بة االسنان ومكونات اللعاب المختاره لدى طل

في مدینة بغداد المرحلھ الثانویھ   
 

 مجلة بغداد لكلیة طب
 االسنان

2017; 29(1):139-147 

2017 

 تسوس االسنان والحاجات العالجیھ لدى اطفال 11
قالعرا\ریاض االطفال في محافظة البصره   

مجلة بغداد لكلیة طب 
 االسنان

28(4):149-152 

2016 

ال طفالتسوس االسنان والحاجات العالجیھ لدى ا 12
 المصابین بامراض القلب الخلقیة

مجلة بغداد لكلیة طب 
 االسنان

2017; 29(2):108-114 
 

2017 

 

حالة صحة اللثة وتشوھات االسنان وعالقتھما  13
راض المصابین بامطفال البالطول الى العمر لدى ا

 القلب الخلقیة 

IOSR 
15 issue (9) version 

12:73-79 

2016 

حالة صحة الفم وعالقتھ بالحالة التغذویة لدى االطفال  14
 والمراھقین المصابین بالتوحد في مدینة بغداد، العراق

مجلة بغداد لكلیة طب  
 االسنان

    
29(1): 

117124- 
 

2017 



 
 
 
 
 
 

 
فم لدى المعلمات على اطفال الروضات تاثیر المعرفة بصحة ال 15

 في مدینة بغداد
 

IJSR August 
2017;6issue8:484-487. 

 

2017 

اللیزر وحبیبات النانو للھیدروكسیبتایت  co 2 تاثیر  16
 على میناء االسنان

IJSR August 
2017;6issue 

8:1358-1362 
 

2017 

17 Salivary constituent in relation to dental caries 
among coffee-shop workers in Najaf city/Iraq 

  
ijmrhs August 

2018;7(8):86-92. 
International Journal of 

Medical Research and 
Health 

2018 

18 Oral cleanness and periodontal health status 
among coffee-shop workers in najaf city/Iraq 

JBCD 
30)4 :(15-19 

2018 

19 Genotyping of HLA of class I and II Alleles by 
PCR-SSO in individuals with gingivitis 

Journal of 
Pharmaceutical 

Science and 
Research 

Scopus 
vol.10(12):3296-

3298 

2018 

20  DOES GLUTEN FREE DIET AND DELAY 
IN CELIAC DISEASE DIAGNOSIS AFFECT 

DENTAL CARIES AND SALIVARY 
OXIDATIVE STRESS IN CHILDREN? 

 
 Indian Journal of Public 

Health Research and 
Development 

Vol.10(10):2098-2103 

2019 

21 The impact of histopathological celiac disease 
activity on dental enamel defects and dental 

caries 

JBCD  
32(1):51-56 

2020 



 
 
 
 
 
 

 
22 The Impact of Aggression on the Traumatic 

Dental Injury among School 
Children (11-12 Years Old) in Baghdad City, 

Iraq 

Journal	of	Research	in	Medical	
and	Dental	Science	
Volume	7,	Issue	6,	Page	No:	64-69 

2019 

 

 .الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة  :تاسعا 
ü  

ü     

 و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شھادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدیر

 السنة الجھة المانحة

المركز الصحي التعلیمي لصناعة  كتاب شكر وتقدیر 1
وتقویم االسنان في الداودي/وزارة 

 الصحة

1995 

 1996 دائرة صحة كربالء تثمین جھود 2

 2001 دائرة صحة بغداد الكرخ قدیركتاب شكر وت 3

مساعد السید كتاب شكر وتقدیر من  4
 رئیس الجامعة

 2009 جامعة بغداد

 2010 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان كتاب شكر وتقدیر في التعلیم المستمر 5

 2010 جامعة بغداد شھادة الدكتوراهلنیل جائزة االولى  6

لیة ك عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  7
 طب األسنان

 2012 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  8
 طب األسنان

 2012 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

معالي السید   كتاب شكر وتقدیر من 9
 وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

التعلیم العالي والبحث وزارة 
 العلمي

2013 

 معاونالسید قدیر من كتاب شكر وت 10
 رئیس الجامعة

 2013 جامعة بغداد

كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  11
 طب األسنان

 2013 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان



 
 
 
 
 
 

 
كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  21

 طب األسنان
 2014 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

نقیب اطباء من  وتقدیر كتاب شكر 13
 ناناالس

 2014 نقابة اطباء االسنان في العراق

كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  14
 طب األسنان

 2015 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  15
 طب األسنان (كمقرر فرع)

 2016 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

ة كلی عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  16
 طب األسنان (كعضو ھیئة تدریسیة)

 2016 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  17
 طب األسنان (مجلة الكلیة)

 2016 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  18
طب األسنان (عضو لجنة تحضیریة 

 مؤتمر الدراسات العلیا)

 2016 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

نقیب اطباء السید من  وتقدیر كتاب شكر 19
 االسنان

 2017 نقابة اطباء االسنان في العراق

كلیة  عمید السیدكتاب شكر وتقدیر من  20
طب األسنان (ندوة یوم صحة الفم 

 العالمي)

 2017 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

كلیة  عمید دالسیكتاب شكر وتقدیر من  21
طب األسنان (نشر اكثر من بحثین خالل 

 العام الدراسي)

 2017 / جامعة بغدادكلیة طب االسنان

22 

 

 

كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة طب 
 األسنان

 2019 كلیة طب االسنان/ جامعة بغداد

كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة طب  23
 األسنان

 2019 غدادكلیة طب االسنان/ جامعة ب

كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة طب  24
 األسنان

 2019 كلیة طب االسنان/ جامعة بغداد

 2020 جامعة بغداد رئیس الجامعةكتاب شكر وتقدیر من السید  25



 
 
 
 
 
 

 
 2020 جامعة بغداد كتاب شكر وتقدیر من السید رئیس الجامعة 26

كتاب شكر وتقدیر من  معالي السید وزیر  27
 علیم العالي والبحث العلميالت

 2020 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 
ü  العربیة 

ü  االنكلیزیة   

   CD ملحوظة : یتم تسلیم نسخة على  


