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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن  -1999\2\16 بغدادجامعة  كلية طب االسنان  1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

 السنـــــة  المـــــادة  القســـم  ت

 2006-2003 اوليه  - علم االمراض العام         التشخيص الفمي 1

 لحد االن -2004 اوليه   - امراض الفم            التشخيص الفمي 2

 لحد االن -2004 عليا  –علم االمراض العام )امراض الدم(          التشخيص الفمي 3

 لحد االن -2004 عليا  -  الفم امراض علم          التشخيص الفمي 4

 لحد االن -2005   عليا -التشخيص الخلوي والمرضي       التشخيص الفمي 5

 2013 طلبة البورد\ علم االمراض الجراحي قسم جراحة الوجه والفكين\هيئة البورد 6

 2015 علم  أمراض الفم والوجه والفكين الجراحي  التشخيص الفمي 7

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة ت

 1995\9\16  - 1992\9\1 المركز التخصصي في المامون  متدرب طبيب اسنان  1

 1999\2\15- 1995\9\17 فرع التشخيص الفمي-طب االسنانكلية  معيد  -اسنان بيب ط 2

 2002\1\12- 1999\2\16 جامعة بغداد -طب االسنانمدرس مساعد كلية  تدريسي مدرس مساعد  3

 2005\1\  3- 2002\1\13 جامعة بغداد -طب االسنان مدرس كلية تدريسي مدرس  4

 استاذ مساعد  5

 

 17/4/2012- 2005\1\3 جامعة بغداد -طب االسنانة استاذ مساعد كلي

 لحد االن   - 17/4/2012 جامعة بغداد  –أستاذ كلية طب االسنان  أستاذ   6



 

 

 

 

 

 

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس رسالة ال  األطروحة  أو  اسم ت

1 Histopathological and immunohistochemical study of 

giant cell granuloma of jaw and giant cell tumor of long 

bones(comparative study) 

  \  (امراض الفمقسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

2007 

2 The expression of CD34 and podoplanin as biological 
markers of angiogenesis and lymphangiogenesis in oral 

and cutenous squamous cell carcinoma     ) comparative 

study) 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

2008 

3  Analysis of lead in blood and its relation to the oral and 

salivary findings (clinical, biochemical and cytological 

study) 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

     

  

2008 

4 Quantitative determination of essential elements in 

saliva associated with different severity of periodontal 

disease and its correlation with histopathological 

picture 

  \(  امراض الفمقسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

2008 

5 Proliferative, apoptotic and angiogenic potentials in 

jaws and long bones osteosarcoma  
  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

2010 

6 Immunohistochemical expression of D2-40, CD34 and 

MMP-2 as biological markers of lymphangiogenesis, 

angiogenesis and invasion potential in mucoepidermoid 

carcinoma of the oral and maxillofacial region 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

2011 

7 Immunohistochemical expression of epidermal growth 

factor  receptor in oral squamous cell carcinoma in 

relation to proliferation, apoptosis and 

lymphangiogenesis. 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 دكتوراه 

2008 

8  LDH, ALP and immunoglobulin in serum and saliva of 

acute leukemia and oral squamous cell carcinoma 

patients 

  \ قسم الكيمياء -  كلية التربية بنات

 دكتوراه 

2009 

9 Immunohistochemical evaluation of the effect of 790-

805nm diod laser and interlukin-IB, epidermal, 

fibroblast, vascular endothelial and platelets derived 

growth factors in wound healing 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 دكتوراه 

2013 

10 Immunohistochemical expression of MMP2, VEGF 

and D2-40 as biological markers of local invasion, 

potential, angiogenesis and lymphangiogenesis in oral 

squamous cell carcinoma and verrucous carcinoma 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

2013 

11 Evaluation of EPGFR, proliferation (Ki67) and 

apoptosis P53 in salivary mucoepidermiod carcinoma 

in relation to tumor grade. 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 ماجستير

2013 



 

 

 

 

 

 

 

12 Immunohistochemical expression of D2 

40,Endocan,Ki67,p53 and MMP 9 as markers of 

lymphangiogenesis, angiogenesis, proliferation, 

apoptosis, and local invasion potential in Hodgkin’s and 

Non  Hodgkin’s lymphoma of the head and neck region 

(A comparative study) 

  \  امراض الفم(قسم التشخيص الفمي)

 دكتوراه 

2014 

13 Immunohistochemical expression of CD1a (RANK) 

and (RANKL) in Langerhan’s cell histeocytosis (A 

comparative study between jaw and skull lesion) 

   امراض الفم() قسم التشخيص الفمي

 ماجستير

2014 

14 The expression of ki67,Bcl-2,mmp2,mmp9,CD31,D2-

40 and Endocan corresponding to proliferation, 

Apoptosis, Local invasion and metastatic potential in 
ameloblastoma and basal cell carcinoma 

قسم التشخيص الفمي )أمراض الفم  

 دكتوراه  / والوجه والفكين(

2016 

15 Assessment of microvessels and lymphatic vessels 

density in vascular tumors using immunohistochemical 

analysis of D2-40,CD43,ENDOCAN.  

  ( امراض الفم) قسم التشخيص الفمي

 ماجستير

2016 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات   

 نوع المشاركة   أنعقادها مكان  السنــة  العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي للدراسات العليا   1

 كلية طب االسنان 
 بحث  بغداد 1998

 بحث  بغداد 1999 المؤتمر العلمي لكلية طب االسنان  2

المؤتمر الحادي والعشرون لنقابة   3

 اطباء االسنان 
 بحث  بغداد 1999

للسرطان المؤتمر الرابع عشر  4  بحث  بغداد 2000 

المؤتمر العلمي العاشر كلية طب   5

 االسنان 
 بحث  بغداد 2000

 بحث  بغداد 2002 المؤتمر العلمي االول المراض الدم  6

المؤتمر القطري الرابع لكليات طب   7

 االسنان في العراق 
 بحث  بغداد  2002

 بحث  بغداد 2003 المؤتمر العلمي الثالث عشر  8



 

 

 

 

 

 

 

 بحث  بغداد 2004 المؤتمر العلمي السادس عشر 9

المؤتمر الدولي الرابع عشر  10

 الجمعية المصرية لجراحي االسنان 
 بحث  مصر 2009

المؤتمر العلمي السنوي للدراسات   11

 العليا واالوليه 
 محاضر  طب اسنان بغداد 2009\4\14-15

لمؤتمر العلمي السنوي الثامن  ا 12

 عشر
 محاضر  جامعة بغداد\طب االسنان  2009\12\14- 13

الندوه العلميه حول االستخدامات   13

 waterlaseالمتعدده لجهاز 

iPLUS لشركة

BIOLASEاالمريكيه 

 مشارك كلية طب االسنان جامعة بغداد  2011

المؤتمر العلمي السنوي الثاني   14

 لطلبة الدراسات االوليه 
 مشارك بغداد 2011اذار  30

فرع \دورة التعليم المستمر 15

 التشخيص الفمي
 محاضر  كلية طب االسنان جامعة بغداد  2011\11\9

نحو الستراتيجيه الوطنيه للكشف   16

 المبكر عن السرطان في العراق 
قاعة المركز الوطني للكشف   2011\2\28

 المبكر عن السرطان

 مشارك

المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم   17

 جامعة دهوكالطبيه 
 مشارك دهوك \كلية العلوم الطبيه 2012

فرع \دورة التعليم المستمر 18

 التشخيص الفمي
 محاضر  كلية طب االسنان جامعة بغداد  2012\4\4

فرع \دورة التعليم المستمر 19

 التشخيص الفمي
 محاضر  كلية طب االسنان جامعة بغداد  2012\4\17

وبرعاية المؤتمر السنوي العلمي  20

المركز الوطني للكشف المبكر عن  

 السرطان 

قاعة المركز الوطني للكشف   2012\3\5

 المبكر عن السرطان

 مشارك

المؤتمر العلمي االول في كلية طب  21

 طب نينوى
 مشارك كلية طب نينوى  2012نيسان 

الملتقى العلمي االول الذي نظمه   22

فرع طب اسنان االطفال والوقائي 

 والمجتمع

 مشارك جامعة بغداد\طب االسنان  2012\3\6

مؤتمر الملتقى الوطني الخامس   23

 عشرللمدينه الطبيه 
 مشارك كلية الطب \المدينه الطبيه 2012\11\29- 28

)صحة  الندوه العلميه الموسومه 24

 الفم مراة لصحة الجسم( 
 مشارك طب اسنان االنبار 2012\1\9



 

 

 

 

 

 

 

االول  لكليات طب  المؤتمر الوطني  25

 االسنان العراقيه 
نيسان   26- 24

2012 

 مشارك بغداد

ايلول  27-26 المؤتمر الطبي الثاني لجامعة ديالى 26

2012 

 باحث  ديالى

المؤتمر العلمي الوطني الموحد   27

 الثاني لكليات طب االسنان العراقيه
 مشارك كلية طب االسنان 2013

الموحد  المؤتمر العلمي الوطني  28

 لكليات طب االسنان العراقيه
 مشارك كلية طب االسنان 2013

29 Real challenges of 

Surgical Oncology in 

Iraq 

 مشارك دائرة مدينة الطب  2013

 مشارك مدينة الطب  2014 دورة تعليم طب مستمر 30

 مشارك بغداد كلية طب االسنان جامعة  14/12/2015 تعليم مستمر قسم التشخيص الفمي 31

مؤتمر مكة الدولي الثاني عشر   32

 لطب االسنان 
الى   31/3

2/4//2015 

 مشارك السعودية

 حضور مدينة الطب  17/12/2015- 16 مؤتمر مدينة الطب  33

 مشارك كلية طب االسنان بغداد 16/11/2015 تعليم مستمر/قسم التشخيص الفمي 34

 حضور النجف 19/12/2015- 18 مؤتمر النجف الدولي االول 35

 حضور كلية الطب جامعة بغداد 30/11/2016- 29 المؤتمر العلمي الخامس عشر  36

مؤتمر الدراسات العليا الحادي   37

 عشر
 حضور كلية طب االسنان جامعة بغداد  7-8/12/2016

الدورة التدريبية معايير ضمان   38

 الجودة واعتماد المختبرات 
المركز الريادي لبحوث  24/5/2016

 السرطان جامعة بغداد
 أشتراك 

الدورة التدريبية )مدقق جودة   39

 داخلي( 
 مشارك كلية طب اسنان جامعة بغداد  15-16/3/2016



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك كلية طب االسنان جامعة بغداد  15/3/2016 تعليم مستمر قسم التشخيص الفمي 40

 مشارك كلية طب االسنان جامعة بغداد  25/4/2016 تعليم مستمر قسم التشخيص الفمي 41

 مشارك كلية طب االسنان جامعة بغداد  15/12/2016 تعليم مستمر قسم التشخيص الفمي 42

مؤتمر الدراسات العليا الحادي   43

 عشر
 مشارك كلية طب االسنان جامعة بغداد  7-8/12/2016

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  الكلية داخل 

متفرغ يوم واحد  ولحد االن 2007المسؤول عن تشخيص الحاالت المرضية الواردة الى قسم التشخيص الفمي -1

لبحوث السرطان في  

المركز الوطني 

شف المبكر عن للك

 سابقا  السرطان

مشارك في دورة   التشخيص الفمي سابقا  سمق مسؤول الدراسات العليا في  -2

التأهيل التربوي في  

مركز التطوير 

لطرائق التدريس في 

 سابقا جامعة بغداد

,المشرف على الدراسات العليا   في الكليه والفرع لجان في الكلية  ,اللجنة العلمية المركزية 7عضو في -3

اللجنة ,مسؤول درجات الصف الرابع ,رئيس لجنة فتح واختيار اسئلة االمتحان النهائي في في الفرع 

االمتحانية ,عضو لجنة مطابقة االختصاص والمبتعثين خارج العراق , عضو لجنة مقابلة طلبة الدراسات 

 .  2014-2013العليا من المقبولين للعام الدراسي 

 

اقامة ندوات علمية لذوي االختصاص في القسم لشرح وبيان الجوانب المتفردة للحاالت النادرة عالميا  -4

 والواردة الى قسم التشخيص الفمي .

 

عمل توثيق لهذه الحاالت من طريق اخذ صور فوتوغرافية للمريض وصور شعاعية  والمفراس  -5

 والرنين المغناطيسي.

 



 

 

 

 

 

 

 
  جامعة بغداد–عضو استشاري في مجلة كلية طب االسنان -6

  2005-2003عضو اللجنه االمتحانيه سابقا -7

  2003التشخيص الفمي سابقا مقرر فرع -8

  2007الى  2014رئيس فرع التشخيص الفمي  -9

  2016الى  2014نائب رئيس تحرير مجلة كلية طب االسنان جامعة بغداد  -10

  والى االن 2016رئيس تحرير مجلة كلية طب االسنان جامعة بغداد  -11

 

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

 .  التعليم

 السنة محل النشر  أسم البحث  ت

1 Granulocytic sarcoma and lymphoblastomas 

of the maxillofacial region in leukemic 

patients (clinical and cytological study) 

Letter From The Editor  

2 Gingival and cutaneous angiosarcoma Journal of Oral 

Pathology & Medicine: 

Case report 29 (8), 

410-412 

2000 

3 Gingival enlargement associated with 

cyclosporine A in the treatment of aplastic 

anemia 

Iraqi Journal of Oral 

and Dental Sciences, 

103-105 

2000 

4 Gingival fine needle aspiration cytology in 

acute leukemia 

Journal of oral 

pathology & medicine 

31 (1), 55-58 

2002 



 

 

 

 

 

 

 

5 The Usefulness of Voltarene Retard in the 

Management of Pain and Spasm of Masseter 

and Temporalis Muscles in Patients with 

Functional Disorders of Masticatory 

Disturbances … 

Letter From The 

Editor, 59 

2004 

6 Granulocytic sarcoma and lymphoblastoma of 

the maxillofacial region in leukemic patients 

(clinical and cytological study) 

J College Dentistry 16 

(1), 42-45 

2004 

7 The value of fine needle aspiration cytology in 

the diagnosis of oral and jaw lesions in 

patients with plasma cell dyscrasias 

J College Dentistry 17 

(2), 41-44 

2005 

8 The difference in proliferation assessed by 

AgNOR between giant cell lesions of the jaw 

and giant cell tumor of long bones 

Mustansiriya Dental 

Journal 3 (4), 313-317 

2006 

9 The Value of Cytobrush Technique in The 

Diagnosis of Oral Ulcerative Lesion 

Medical Journal of 

Babylon 6 (3-4), 484-

493 

2009 

10 Age Gender and Site Effect on 

Immunohistochemical Expression of TGF-β1 

and IFN-γ in Hereditary Gingival 

Fibromatosis 

Journal of Global 

Pharma Technology 

2009 

11 Comparative study on lactate dehydrogenase, 

alkaline phosphatase and immunoglobulins in 

serum and saliva of acute leukemia and oral 

squamous cell carcinoma patients 

Iraqi Journal of 

Science 51 (2), 262-

270 

2010 

12 Saliva as a Diagnostic Fluid in Lead Exposed 

Subject 

Measurement 2 (1) 2010 

13 Proliferative, apoptotic and angiogenic 

potentials in jaws and long bones 

osteosarcomas: a comparative 

immunohistochemical study 

Journal of Oral 

Pathology & Medicine 

39 (9), 681-686 

2010 

14 Immunohistochemical expression of 

epidermal growth factor receptor (EGFR) in 

oral squamous cell carcinoma in relation to 

proliferation, apoptosis, angiogenesis and... 

Head & neck oncology 

2 (1), 13 

2010 

15 Traumatic ulcertive granuloma with stromal 

eosinophilia (a clinicopathological study of 18 

cases) 

Journal of baghdad 

college of dentistry 23 

(4), 59-64 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

16 Immunohistochemical Expression of Matrix 

Metalloproteinase-9 in Jaws and Long Bones 

Osteosarcomas 

Iraqi Academic 

Scientific Journal 10 

(3), 403-407 

2011 

17 Histopathological and immunohistochemical 

study of giant cell granuloma of the jaw and 

giant cell tumor of long bones (comparative 

study) 

Iraqi Academic 

Scientific Journal 10 

(1), 33-39 

2011 

18 Expression of MMP-2 as biological markers 

of invasion potential in mucoepidermoid 

carcinoma of the oral and maxillofacial region 

(immunohistochemical study) 

Diyala J Med 3, 67-72 2012 

19 D2-40 as a potential marker that differentiate 

verrucous carcinoma from squamous cell 

papilloma 

Iraqi Journal of 

Medical Sciences 10 

(3), 243-248 

2012 

20 Evaluation of epidermal growth factor 

receptor (EGFR), proliferation (Ki-67) and 

apoptosis (P53) in salivary mucoepidermoid 

carcinoma in relation to tumor grade 

Journal of baghdad 

college of dentistry 24 

(special issue 2), 43-47 

2012 

21 Enhancement of Mandibular Growth by 

Ultrasound waves 

LAP Lambert 

academic publishing 

2012 

22 Immunohistochemical Expression of CD34 as 

Biological Marker of Angiogenesis and 

Expression of D2-40 as Marker of 

Lymphangiogenesis in Mucoepidermoid 

Carcinoma of Salivary Glands. 

Journal of Pakistan 

Medical Students 2 (3) 

2012 

23 The role of low level laser therapy on the 

expression of IL-1 beta in wound healing 

J College Dentistry 25 

(2), 108-113 

2013 

24 Irradiation effect of 780-805nm diode laser on 

wound healing in mice 

J College Dentistry 25 

(1S), 48- 52 

2013 

25 Submandibular juvenile fibromatosis Journal of Craniofacial 

Surgery 24 (4), e411-

e413 

2013 

26 Angiogenesis and MMP-2expression in Oral 

Squamous Cell Carcinoma&Verrucous 

Carcinoma and its Correlation with 

Clinicopathological Parameters 

Diyala Journal of 

Medicine 6 (1), 15-26 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

27 Matrix Metalloproteinase-2 Expression in 

Pericoronal Tissues of Impacted Mandibular 

Third Molars 

Journal of Advanced 

Oral Research 5 (1), 3-

9 

2014 

28 Immunohistochemical expression of P53, as a 

marker of apoptosis in Hodgkin’s and Non 

Hodgkin’s lymphoma of the head and neck 

region 

J College Dentistry 26 

(4), 129-132 

2014 

29 Low Level Laser Therapy Effect on Growth 

Factors in Wound Healing 

LAP Lambert 

academic publishing 

2014 

30 Ameloblastic Carcinoma of Mandible: A Case 

Report 

Journal of Oral and 

Dental Research 23 

(1946), 1-4 

2014 

31 Primary Amelanotic Melanoma of the 

Tongue: Case Report 

Journal of Oral and 

Dental Research 23 

(1946), 1-3 

2014 

32 Immunohistochemical Evaluation of 

Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), 

MMP-2 and Heparanase in Pleomorphic 

Adenoma of Salivary Glands 

IRAQI DENTAL 

JOURNAL 36 (3), 

104-111 

2014 

33 Enhancement of orthodontic anchorage and 

retention by the local injection of strontium: 

An experimental study in rats 

The Saudi dental 

journal 27 (1), 22-29 

2015 

34 Immunohistochemical expression of MMP9, 

as a marker of local invasion in Hodgkin’s 

and Non-Hodgkin’s lymphoma of the head 

and neck region 

J Colege Dentistry 27 

(1), 128- 132 

2015 

35 Application of Buccal Micronucleus Cytome 

Assay in Rheumatoid Arthritis patients on 

Etanercept: A Case–Control Study 

Journal of Natural 

Sciences Research 6 

(16), 10-15 

2016 

36 A Comparative Study of 

Immunohistochemical Expression of Moesin, 

Cytokeratin 14 andMMP7 in Oral Squamous 

Cell Carcinoma and Oral Verrucous 

Carcinoma 

J College Dentistry 28 

(2), 52-58 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

37 A Comparative Study of Clinicopathological 

and Immunohistochemical Expression of 

CD1a, RANK and RANKL in Langerhans 

Cell Histiocytosis of Jaw and Skull Lesions 

Journal of Baghdad 

College of Dentistry 

325 (3154), 1-6 

2016 

38 Cheek onchocercoma: A case report Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery, 

Medicine, and 
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 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو نقابة أطباء االسنان العراقية      ✓

✓     

 و شهادات التقدير.   عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  

الجائزة  كتاب الشكر أو  ت

 أو شهادة التقدير 

 السنة الجهة المانحة 

 2003 السيد عميد كلية طب االسنان  كتاب شكر وتقدير  1

 2003 السيد عميد كلية طب االسنان  كتاب شكر وتقدير  2

مدير عام مركز التدريب والتطوير في وزارة  كتاب شكر وتقدير  3

 الصحة 

2004 

 2004 عميد كلية طب االسنان  كتاب شكر وتقدير  4

 2006 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير  5

مكتب العميد/مساعد رئيس الجامعة للشؤون   كتب شكر وتقديرثالث  6

 العلمية/معاون العميد  

2012 -2013 

مكتب العميد/مساعد رئيس الجامعة للشؤون   ستة كتب شكر وتقدير 7

 العلمية/معاون العميد 

2013 -2016 

 2016- 2013 رئيس جامعة بغداد  كتب شكر وتقدير ستة 8

 2019 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير  9

 2019 جامعة بغداد - عميد كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير  10

 2019 جامعة كربالء - عميد كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير  11

 

 . المترجمةالكتب المؤلفة أو  : حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 Enhancement of mandibular growth by Ultrasound waves 

Radiographically and histologically experimental study.   Lammbert 

  بالمشاركه مع بقية المؤلفين

2012 
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2 Low Level Laser Therapy Effect on Growth Factors in Wound Healing: 
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2014 
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 ات. ــثاني عشر :اللغ 

         العربية      ✓

         االنكليزية     ✓

    CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  
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