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 الوظيفي .انياً : التدرج ث •

 التاريخ  ة  ـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 
 

 بغداد         
 

 1991   األسنان طب             

 1997   األسنان طب              بغداد          الماجستير 

 الدكتوراه 
 

         2017 طب األسنان             بغداد 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت

 2/1992/ 18-10/1991/  16 وزارة الصحة            طبيبة اسنان            1

   1994/ 1/9     -18/2/1992 كلية طب االسنان/ بغداد  ة طبيبة اسنان / معيد     2

 7/1/1997 – 1/9/1994 كلية طب االسنان/بغداد  طالبة دراسات عليا/ ماجستير  3

 2021 -7/1/1997 كلية طب االسنان/بغداد  تدريسي            4

 29/11/2020 كلية طب االسنان/بغداد  رئيسة فرع طب اسنان االطفال والوقائي  5

 

 

 

 الصورة  



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي •

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  •

 

ــ السن ادة ـــــالم م ـــالقس ت  ة ـــ

  /الوبائيات  + علم طب اسنان وقائي)متقدم(     طفال والوقائي طب اسنان ال  1
 دراسات عليا  

 2008- 2021   

عملي+      /ةثالثالمرحلة ال  /طب اسنان المجتمع    طب اسنان الطفال والوقائي  2
    نظري

  2010- 2021 

    2021-1997   الخامسة  لةالمرحعملي طب اسنان وقائي)عيادة(/  طب اسنان الطفال والوقائي  3

 2021 – 2005 عملي طب اسنان وقائي)عيادة(/ دراسات عليا  طب اسنان الطفال والوقائي  4

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  •

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال  األطروحة  أو  اسم ت

1 Trumatized anterior teeth among 13-15 years old 

intermediate school students in Hilla city, 

Babylon governorate – Iraq . 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

    2008    

2 Cosmetic dentistry     طب اسنان الطفال
 والوقائي 

    2008   

3 Influence of genetic on dental status    طب اسنان الطفال
 والوقائي 

2011     

4 Salivary antioxidant in relation to dental health 

status 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2013 

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

 2021 -7/1/1997 بغداد                    كلية طب السنان        1
 

2    



 

 

 

 

 

 

 

5 Caries experience in relation to salivary 

physicochemical and immunological change 

among asthmatic patients in Mosul city/ Iraq 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2013 

6 Oral health status in relation to selected salivary 

elements among a group of  gasoline stations 

workers 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2013 

7 Effect of ginger extract on mutans streptococcus 

mutans and candida albicans in comparison to 

chlorhexidine gluconate 

طفال  طب اسنان ال 
 والوقائي 

2013 

8 Fluoride releasing materials and devises    طب اسنان الطفال
 والوقائي 

2013 

9 Oral health status and treatment needs among 

fifteen years old students in Maysan 

governorate/ Iraq 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2014 

10 Salivary inflammatory biomarkers in relation to 

oral health status among obese boys aged 12 

years  

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2014 

11 Salivary tumor marker CA 15-3 and selected 

elements in relation to oral health status among a 

group of  Iraqi breast cancer women 

ل  طب اسنان الطفا
 والوقائي 

2014 

12 Salivary oxidative status in relation to 

periodontal health condition among workers in 

department of medical diagnostic radiology 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2018 

13 Female sex hormones in relation to periodontal 

diseases 

ل  طب اسنان الطفا
 والوقائي 

2018 

14 Pulp cupping materials   طب اسنان الطفال
 والوقائي 

2018 

15 Snoring and oral health   طب اسنان الطفال
 والوقائي 

2019 

16 Oral Health Condition among Kindergarten 

Children in Relation to Salivary Cluster of 

Differentiation 14 and Toll like Receptor 2 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

 

2019 

17 Dental Health Condition in Relation to 

Nutritional Status among Kindergarten Children 

in Tikrit City –Iraq 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2019 

18 Oral health condition and management for 

Autistic  patient 

الطفال  طب اسنان 
 والوقائي 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

19 Antimicrobial Effect of Mastic and Hibiscus 

Extracts on Salivary Mutans Streptococci and 

Candida albicans with Synergism of Fluoride 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2019 

20 Oral Defense Mechanism   طب اسنان الطفال
 والوقائي 

2020 

21 Antibacterial Effect of Kappa Carrageenan 

on Mutans Streptococci and Lactobacilli 

طب اسنان الطفال  
 والوقائي 

2020 

22 Oral Health Condition in Relation to Milk and 

Dairy Products among Secondary School 

Females at Al-Thahab Al-Abyedh Village in 

Baghdad/Iraq 

سنان الطفال  طب ا 
 والوقائي 

2020 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  سادساً:  •

 ها مكان أنعقاد ة ــالسن عنوانال ت
 نوع المشاركة  
) بحث / بوستر  

 حضور(
كلية طب السنان/     1997      مؤتمر الدراسات العليا   1

 بغداد 
 بحث 

فرع طب اسنان   20/9/2011 ندوة علمية  2
 لوقائي الطفال وا 

 حضور 

فرع طب اسنان   12/10/2011 ندوة علمية  3
 الطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان       27/9/2011 ندوة علمية  4
 الطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان   26/10/2011/ ندوة علمية  5
 الطفال والوقائي 

 حضور 

2/11/2011 ندوة علمية  6 فرع طب اسنان   
 الطفال والوقائي 

 حضور 

للتعليم  دورة صناعة االسنان  7

 المستمر 

 حضور  فرع صناعة السنان 2011 

فرع طب اسنان   7 12/2011 / ندوة علمية  8
 الطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان     21/12/2011 ندوة علمية  9
 الطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان   28/12/2011 ندوة علمية  10
 الطفال والوقائي 

 حضور 

 تمر العلمي الثالث لتقانة النانو  المؤ 11

 وتطبيقاتها 

كلية العلوم/جامعة   2011
 بغداد 

 حضور 

المؤتمر العلمي االول لكليات طب   12

 االسنان العراقية 

 حضور  قاعة ذرب الموسوي  2012

 حضور  قاعة ذرب الموسوي  2012 مؤتمر مدينة الطب   13



 

 

 

 

 

 

 

لفرع طب   االول الملتقى العلمي 14

 وقائي اسنان االطفال وال

 

قاعة المؤتمرات   2012

 الطبية 

 

 بحث 

المؤتمر الوطني لتجميل وزراعة   15
 السنان

 حضور  نقابة اطباء السنان 2012

فرع طب اسنان   4/1/2012 دورة التعليم المستمر 16
 الطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان   2/5/2012 ندوة علمية  17
 الطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان   16/5/2012 ندوة علمية  18
 الطفال والوقائي 

 حضور 

لالطفال   دورة التعليم المستمر 19

 والوقائي 

 حضور  نقابة اطباء السنان 3/9/2012

فرع طب اسنان   2013 ندوة علمية  20
 الطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان   2013 دورة التعليم المستمر 21
 الطفال والوقائي 

 القاء  محاضرة 

 حضور  قاعة ذرب الموسوي  2013 مدينة الطب  مؤتمر 22

المؤتمر العلمي الثاني لجامعة   23
 اليرموك 

كلية طب السنان /   2013
 اليرموك 

 القاء محاضرة

الثاني للجامعة    المؤتمر العلمي 24
 المستنصرية / طب اسنان

 حضور  فندق فلسطين 2013

التاسع للجامعة    المؤتمر العلمي 25
 ب  المستنصرية /كلية الط 

 حضور  فندق المنصور 2014

فرع طب اسنان   2013 ندوة علمية - 26
 الطفال والوقائي 

 حضور 

المؤتمر العلمي السادس   27

 لالختصاصات الطبية 

قاعة المؤتمرات   2014

 الطبية 

 

 حضور 

فرع طب اسنان   2014 ندوة علمية / الرشاد التربوي  28
 الطفال والوقائي 

 حضور 

  معة التكنلوجية المؤتمر العلمي للجا 29
 قسم هندسة الليزر/

 القاء محاضرة الجامعة التكنلوجية  2015

فرع طب اسنان   2015 ندوة علمية   30
 الطفال والوقائي 

 حضور 

لفرع طب   الثالث الملتقى العلمي 31

 اسنان االطفال والوقائي 

 

قاعة المؤتمرات   2015

 الطبية 

 

 بوستر 
 

حضور مؤتمر لزراعة االسنان   32

 ناعة االسنان لفرع ص
قاعة المؤتمرات   2016

 الطبية 

 

 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

دورة تدريبية لمدة يومين مع اختبار  33

لضمان الجودة قدمتها د.خلود  

 الصراف

قاعة المؤتمرات   2016

 الطبية 

 مشارك

فرع طب اسنان  2/2016/ 21 ندوة علمية  - 34

 االطفال والوقائي 

 حضور 

فرع طب اسنان  6/3/2016 ندوة علمية - 35

 الطفال والوقائي ا

 حضور 

فرع طب اسنان  2016/ 4/ 17 ندوة علمية - 36

 االطفال والوقائي 

 حضور 

المؤتمر العلمي لالختصاصات   37

 الطبية 

 

 

 

قاعة المؤتمرات   2016

 الطبية 

 حضور 

  العديد من الندواتاضافة الى  38

للتعليم   ات ودوراتمؤتمرالو

 االخرى  المستمر

 كلية طب االسنان   2011-2016

قاعة المؤتمرات  

 الطبية 

 قاعة ذرب الموسوي 

 ر حضو

المؤتمر العلمي الدولي االول لقسم   39

 طب االسنان 

 بوستر كلية االسراء الجامعة  3/2017/ 27

تمرالعلمي الول   حضورالمؤ - 40
لجامعة ابن سينا للعلوم الطبية  

 والصيدلنية 
 

 نقابة اطباء السنان
 
 

 ر حضو 16/11/2017

41 

   الطب  مدينة مؤتمرحضور-
قاعة درب 

 الموسوي 

 ر حضو 14/12/2017 -13

مؤتمر الدراسات  المشاركة في    - 42

الثاني عشر  لكلية طب   العليا

 االسنان/بغداد 

 

قاعة درب 

 الموسوي 

 

 بوستر 12/2017/ 20-21

القاء محاضرة في المؤتمر   - 43

السنوي العلمي التاسع عشر لكلية  

 طب االسنان/ بغداد 

ب االسنان/  كلية ط

 جامعة بغداد 

 

 بحث  3/2018/ 19-20

الدراسات العليا   مؤتمرحضور - 44

 لكلية الطب/ جامعة بغداد 

 

قاعة المؤتمرات  

 الطبية 

 حضور  22/2/2018



 

 

 

 

 

 

 

العلمي   45 المؤتمر  في  محاضرة  القاء 

وبراءات   التطبيقية  للبحوث  االول 

الصحية   التقنيات  لكلية  االختراع 

 والطبية/بغداد 

 

قنيات  كلية الت

الصحية  

 والطبية/بغداد 

 

 حث ب 4/2018/ 17-18

القاء محاضرة في المؤتمر الدولي    - 46

والصيدالنية   الطبية  للعلوم  االول 

 لجامعة القادسية 

 جامعة القادسية 

 محاضر 18-19/4/2018

47 
القاء محاضرة في مؤتمر كلية طب  

 السنان

كلية طب االسنان/  

 جامعة بغداد 

 

 محاضر 2019

48 
طب  مؤتم لكلية  العليا  الدراسات  ر 

 السنان/ جامعة بغداد 

كلية طب االسنان/  

 جامعة بغداد 

 

 بوستر 2019

49 

 دورة التعليم المستمر  
فرع طب اسنان 

  االطفال والوقائي/

 كلية طب االسنان

 بحث  2019

50 

 ندوة علمية 
فرع طب اسنان 

 االطفال والوقائي 

 محاضر 2019

 

 

 .  خرى ال سابعا : األنشطة العلمية  •

 خارج الكلية  داخل الكلية 

      1995 -الممارسة الميدانية الثالثة لجامعة بغداد مناقشة العديد من طالب الماجستير 

 1997 -الممارسة الميدانية الخامسة لجامعة بغداد الدبلوم مناقشة العديد من طالب

مناقشة العديد من  بحوث التخرج  
 لطالب المرحلة الخامسة 

-يوم صحة الفم والسنان العالمي المشاركة في
2014 

تقييم العديد من البحوث لمجلة كلية  
 طب السنان/بغداد

-المشاركة في يوم صحة الفم والسنان العالمي
2016 

ندوة عن النشاطات العامة لخدمة   -

المجتمع قدمها د.صباح في قاعة د.فاضل 

 القدسي 

 

   1997 -دورة التاهيل التربوي للتدريسيين 

ة عن مقاومة االرهاب على قاعة رقم  ندو

(1 ) 
 لمجلة جامعة بابل علمية تقييم بحوث 

ميدانية الى مدارس بغداد العطاء محاضرات   زيارات مقوم علمي للعديد من بحوث الماجستير  

 تثقيفية وتوزيع معاجين وفرش االسنان على الطالب 

 



 

 

 

 

 

 

 

ية لجامعة االنبار / كلية الطب لغرض تقييم  بحوث علم تقييم  بحوث علمية لغرض الترقية العلمية 

 الترقية العلمية 

 ث لجامعة هولير/ اربيلوتقييم بح تفرغ علمي لدراسة الدكتوراه      

 عضواللجنة العلمية للفرع 
 لجنة جرد المخزن العام 

 لجنة درجات طب اسنان المجتمع
 لجنة استالل بحوث ترقية 

 لجنة الدراسات العليا 
 هادة لجنة امتحان معادلة الش

 
 

المشاركة في احتفالية يوم طب االسنان في الوطن  

 العربي في وزارة الصحة 

المشاركة في دورة االحصاء الطبي في كلية الطب   

 جامعة بغداد 

 
 

أو تطوير  ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  •
 . التعليم

 السنة النشر  محل أسم البحث  ت

1 Severity of dental caries among 3-8years old 

village,Baghdad. Madahin children in AL-. 
  

مجلة طب االسنان  

 ( 24العراقية العدد )
 1999 

2 Traumatic dental injury and treatment need  

among 5-30years old in Sheha village ,Baghdad.  

مجلة طب االسنان  

 (29العراقية العدد )
2002             

3 Gingival health condition among  3-8  years old 

children in AL-Madahin village, Baghdad. 

طب االسنان  مجلة  

 (29العراقية العدد )
 2002 

4 Demands and dental need among a group of 

children attending  the pedodontics department – 

College of Dentistry ,Baghdad. 

مجلة كلية طب االسنان .  

 (14العدد ) بغداد
2002            

5 Salivary Candida albicans in relation to oral health 

status among  4-5  years old children in Baghdad 

city. 

 

مجلة كلية طب االسنان  

 (18.بغداد العدد)
 2006 

6 The PH of stimulated saliva in relation to the oral 

health status among children and adults. 
 

 

طب   كلية مجلة
  بغداد 0السنان
 ( 17العدد)

 

  2005 

7 Caries experience of the first permanent molars 

among a group of children attending pedodontics 

clinic college of dentistry . 

االسنان .   مجلة كلية طب

 (23العدد ) بغداد
2011 



 

 

 

 

 

 

 

8 Oral Health Status in Relation To Salivary IgA And 

Antioxidants Among  A Group of Gasoline Stations 

Workers 

 

مجلة طب االسنان  

 (35العراقية العدد )

2013 

9 Effect of ginger extract on Mutans streptococci in 

comparison to chlorhexidine gluconate. 

 

مجلة كلية طب االسنان .  

 25 (2 ) العدد بغداد
2013 

10 Oral Health Status in Relation to Selected Salivary 

Elements among a Group of Gasoline Stations 

Workers 

مجلة كلية طب االسنان .  

 3)) 25العدد  بغداد
2013 

11 Caries experience in relation to salivary 

physicochemical and immunological changes 

among asthmatic patients in Mosul city / Iraq 

مجلة كلية طب االسنان .  

 (4)25العدد  بغداد
2013 

12 Traumatized Anterior Teeth among 13-15 Years 

Old Intermediate School Students in Hilla City, 

Babylon Governorate- Iraq. 

طب االسنان  مجلة 

 36العراقية العدد 
2014 

13 Oral health status among fifteen years-old 

students in Maysan governorate\ Iraq 

مجلة كلية طب االسنان .  

 26العدد  بغداد
2014 

14 Salivary tumor marker CA15-3 and selected 

elements in relation to oral health status among a 

group of breast 

cancer women 

مجلة كلية طب االسنان .  

 27العدد  بغداد
2015 

15 The Salivary Inflammatory Biomarkers 

(Interleukin-6, C -reactive protein) in Relation 

with Caries-Experience among a Group of 12 

Year Old Obese Boys 

. 

ة كلية طب االسنان .  مجل

  28العدد  بغداد
2016 

16  Assessment of Interleukin-1β and 

Myeloperoxidase Levels around Implants versus 

Natural Teeth with the Impact of Aloe Vera 

المجلة الدولية للعلوم  

 6.المجلد والبحوث 

 6العدد

2017 

17 Salivary Oxidative Status in Relation to Periodontal 

Status among Workers in Diagnostic Radiation Field 

المجلة الدولية للبحوث  
 والعلوم الصحيةالطبية 

, 7(9): 66-71 

2018 

18 Oral health Condition among Kindergarten Children 

in Relation to Salivary soluble Cluster of 

Differentiation 14 and Tool Like Receptor 2 

(Comparative study ) 

Indian Journal of 

Public Health 

Research & 

Development, 

September 2019, 

Vol.10, No. 9 

2019 

19 DENTAL CARIES AND TREATMENT NEEDS IN 

RELATION TO NUTRITIONAL STATUS AMONG 

KINDERGARTENS CHILDREN IN TIKRIT CITY / 
IRAQ 

Indian Journal of 

Public Health 

Research & 

Development, 

10(10),. 

2019 

20 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF HIBISCUS 

EXTRACTS ON MUTANS STREPTOCOCCI WITH 

SYNERGISM OF FLUORIDE : IN VITRO STUDY 

Biochem. Cell. Arch. 

;Vol. 20, No. 22020  
2020 



 

 

 

 

 

 

 

21 The Effect of Dairy Products Intake on Dental Caries 

across Adolescent Females in Al Thahab Al Abyedh 

Village Baghdad 

Journal of Research 

in Medical and 

Dental Science 

2020 ,Volume 8, 

Issue 7 

2020 

22 Anti-bacterial effect of kappa carrageenan on Mutans 

Streptococci (An in- vitro study) 

Biochem. Cell. Arch. 

;Vol. 20, No. 2.2020 
2020 

 

 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا •
      

     

 و شهادات التقدير.  الجوائز  كتب الشكر ، عاشراً:  •

 ت
الجائزة أو شهادة   كتاب الشكر أو

 التقدير
 السنة الجهة المانحة 

 1995          جامعة بغداد        رئيس شهادة تقدير              1

 1997          جامعة بغداد        رئيس  شهادة تقدير             2

 2011 عميد كلية طب السنان/ بغداد  وتقدير  كتاب شكر 4

 2012 عميد كلية طب السنان/ بغداد  وتقدير  كتاب شكر 5

 2012 عميد كلية طب السنان/ بغداد  وتقدير  كتاب شكر 6

 2012 عميد كلية طب السنان/ بغداد  شكر وتقدير  كتاب 7

 2012 كلية طب السنان/ بغداد عميد  شهادة تقدير             8

 2013 كلية طب السنان/ بغداد عميد  شهادة تقدير             9

 2014 نقابة اطباء السنان العراقية  وتقدير  كتاب شكر 10

 2014 والبحث العلمي  وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير  11

 2016 رئاسة الوزراء كتاب شكر  12

13 
 

 2016 عميد كلية طب السنان/بغداد    كتاب شكر 

 2018 عميد كلية طب السنان/بغداد    وتقديركتاب شكر 14

15  
 ة الجائزة الفضي

 

الجائزة الفضية في المؤتمر العلمي  

االول للبحوث التطبيقية وبراءات  

قنيات الصحية  االختراع لكلية الت 

  والطبية/بغداد

   

17 - 18/4/2018  

 

 

 . أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر •

 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر  أسم الكتاب  ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ثاني عشر: اللغات  •

 عربي ✓
 انكليزي  ✓
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