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 . أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ  ة  ـــالكلي الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1990 طب االسنان  بغداد

 1996 طب االسنان  بغداد الماجستير
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 الوقت الحالي  -1996 جامعة بغداد كلية طب االسنان  1

 

 يسها. رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدر 

ــ السن ادة ـــــالم م ـــالقس ت  ة ـــ

امراض وجراحة ماحول   1

 االسنان 

 الوقت الحالي -1996 امراض اللثة للمرحلتين الرابعة والخامسة 

امراض وجراحة ماحول   2

 االسنان 

 الوقت الحالي -2004 امراض اللثة للدراسات العليا 

 

 

 

 الى  -الفترة من  الجهة  الوظيفة ت

 1991-1990 وزارة الصحة  طبيبة اسنان  1

 1993-1991 كلية طب االسنان  معيدة 2

 كلية طب االسنان/امراض اللثة طالبة ماجستير  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993-1995 

 2000-1996 امراض اللثة/كلية طب االسنان مدرس مساعد  4

 2004-2000 امراض اللثة/كلية طب االسنان مدرس 5

 2013-2004 كلية طب االسنان/امراض اللثة استاذ مساعد  6

 الوقت الحالي-2013 كلية طب االسنان/امراض اللثة استاذ  7



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال  األطروحة  أو  اسم ت

قياس درجة حرارة ماحول االسنان ومقارنتها   1

 السائل اللثوي   بتدفق

 

 

 2006 ثةلماجستير امراض ال

 2008 ماجستير جراحة  زراعة االسنان بطريقة النحت المتموج  2

  تحليل االنزيمات اللعابية لمرضى امراض اللثة 3

 الج المزمن قبل وبعد الع

 2011 ماجستير امراض اللثة

تقييم وجود مضادات فيروس ابشتاين بار   4

IgGوIgA  اللعابية 

عند مرضى التهاب اللثة المزمن ومقارنتها 

 باالصحاء

 2011 ماجستير امراض اللثة

قياس وجود بعض المعادن اللعابية لمرضى  5

 التهاب المفاصل الرثوي والتهاب اللثة المزمن 

 2012 اللثةماجستير امراض 

قياس وجود عامل النمو المتحول بيتا واحد عن  6

التحليل النسيجي المناعي النسجة   طريق

 ماحول االسنان الملتهبة والصحية 

 2013 ماجستير امراض اللثة

تقييم المدور الخلوي بيتا واحدفي المصل  7

للنساء الحوامل وعالقته ب امراض ماحول 

 االسنان

 2013 ماجستير امراض اللثة

الذائبة في لعاب   14تقييم مستوى كتلة التمايز  8

وعالقته  المرضى المصابين ب امراض اللثة 

 مع حالة اللثة الصحية 

 2013 ماجستير امراض اللثة

التاثير السمي للضوء االزرق المرئي على   9

بعض انواع البكتريا المرضية لمرضى التهاب  

 اللثة المزمن

 2014 ماجستير امراض اللثة

في   Coenzyme Q10تقييم فعالية هالم  10

معالجه المرضى المصابين ب التهاب اللثة  

 المزمن

 2015 ماجستير امراض اللثة

للفسفاتين  العالقة بين المستويات اللعابية  11

والكرياتين كاينز مع الحالة الصحية النسجة  

ماحل االسنان لمرضى تصلب الشرايين  

 والتهاب دواعم السن المزمن 

 2015 ر امراض اللثةماجستي



 

 

 

 

 

 

 

الحالة الصحية للثة وتحديد مستويات عامل  12

نمو البطانة الغشائية لألوعية الدموية وفيتامين  

)د( في مصل دم النساء المصابات بسرطان 

 الثدي 

 2016 ماجستير امراض اللثة

  مستقبل 1نترلوكين لالاللعابية  المستويات  تقييم 13

لمضادة  ، مجموع مستويات المواد االمضاد

السمنة )محيط الخصر   مقاييسلالكسدة و

ومؤشر كتلة الجسم( من المرضى الذين 

يعانون من التهاب اللثة المزمنة بالمقارنة مع  

 األصحاء

 2017 ماجستير امراض اللثة

تقييم هرمون الغدة الدرقية ومكونات الدم   14

 لالشخاص   المختلفة

بتكلس   وعالقته  حجر الكلوي الصانعي 

 صحة اللثة واالسنان 

 2018 ماجستير امراض اللثة

الموقع 15 في  النيوكليوتيدة  أشكال  تعدد  -  ارتباط 

1195A/G  (rs689466) لجين

دواعم  2-وكسيجينيزأالسايكلو التهاب  السن    مع 

 ن في عينة من المجتمع العراقيالمزم

 2018 ماجستير امراض اللثة

لى  تأثيرات العالج الغير الجراحي لما حول األسنان ع 16

 مستوى عامل نخر 

من  Cross-linked N-telopeptideالورم ألفا و 

الكوالجين في مصل المرضى  النوع األول من

 المصابين بداء السكري من النوع الثاني مع

 التهاب ما حول االسنان المزمن 

 2019 ماجستير امراض اللثة

تاثير هالم الميرميه كمضاد لاللتهابات في عالج  17

للثة المزمن بالمزامنة مع التنظيف  مرضى التهاب ا

 والتنظيف العميق للجذور 

 

 2020 ماجستير امراض اللثة

العالج البايولجي لمرضى الروماتزم وتاثيره على  18

مؤشرات ماحول االسنان السريرية والمؤشرات  

 المناعية 

 

 2020 ماجستير امراض اللثة

19  

وى تأثير غسول الفم بالماء المؤكسد الفائق على مست

بعض على بيتا في السائل اللثوي و 1انترلوكين 

 مؤشرات اللثة السريرية لمرضى التهاب اللثة. 

 التجارب السريرية العشوائية( )

 

 2020 ماجستير امراض اللثة



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  سادساً:  

 نوع المشاركة   ها مكان أنعقاد ة ــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر  

 حضور(

لنقابة اطباء   24المؤتمر العلمي  1

 اسنان العراق 

 مشارك فندق الرشيد  2002

 محاضر كلية طب االسنان/بغداد  2004 امراض اللثة /تعليم مستمر  2

 محاضر كلية طب االسنان/بغداد  2005 امراض اللثة /تعليم مستمر  3

 ركمشا كلية طب االسنان/بغداد  2008 امراض اللثة /تعليم مستمر  4

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2009 امراض اللثة /تعليم مستمر  5

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2010 امراض اللثة /تعليم مستمر  6

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2011 امراض اللثة /تعليم مستمر  7

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2011 المعالجة /تعليم مستمر 8

 مشارك نقابة طب االسنان/بغداد  2011 سنان/تعليم مستمر تقويم اال  9

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2011 صناعة االسنان/تعليم مستمر  10

 محاضر نقابة طب االسنان/بغداد  2012 امراض اللثة /تعليم مستمر  11

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2012 امراض اللثة /تعليم مستمر  12

 حضور  كلية الطب  2012 الخامس عشر  المؤتمر الطبي 13

المؤتمر الدولي للتجميل   14

 وزراعة االسنان 

 حضور  بغداد  2012

الملتقى العلمي االول لطب   15

 االسنان الوقائي 

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2012

المؤتمر الدولي لكليات طب   16

 االسنان العراقية 
 حضور  بغداد  2012

 حضور  النجف  2012 نان مؤتمر النجف الطباء االس 17

المؤتمر الدولي لطب االسنان)لم   18

 ( الشمل
 حضور  اربيل 2012

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2013 امراض اللثة /تعليم مستمر  19

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2014 امراض اللثة /تعليم مستمر  20

جراحة الوجه والفكين/تعليم   21

 مستمر
 مشارك ن/بغداد كلية طب االسنا 2014



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك مدينة الطب التعليمية  2014 مؤتمر التحدي العلمي  22

 مشارك كلية دجلة االهلية  2015 مؤتمر طب اسنان دجلة  23

 مشارك كلية طب االسنان/بغداد  2015 امراض اللثة /تعليم مستمر  24

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2015 ندوة عن االرهاب الفكري 25

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2015 الكوليرا ندوة عن  26

27 

 

الملتقى العلمي الثالث لطب  

 اسنان االطفال الوقائي 
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2015

 حضور  قاعة درب الموسوي 2015 مؤتمر مدينة الطب  28

المؤتمر العلمي التاسع لطب   29

 النهرين 
 حضور  كلية الطب جامعة النهرين  2015

الوجه والفكين/تعليم  جراحة  30

 مستمر
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2015

 حضور  قصر الثقافة في النجف  2015 المؤتمر العلمي في النجف  31

ني  المؤتمر العلمي الدولي الثا 32

 لطب االسنان التجميلي 
 حضور  فندق بابل 2015

المؤتمر العلمي الدولي الثالث   33

 لالختصاصات الطبية 
 حضور  الموسويقاعة درب  2016

الملتقى العلمي الثالث لطب   34

 االسنان الوقائي 
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2016

ندوة االرشاد االكاديمي   35

 والتربوي عن فايروس زيكا
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2016

حضورندوة عن االدمان على  

 وسائل االتصال االلكترونية 
 ر حضو كلية طب االسنان/بغداد  2016

حضورندوة اسبوع العمل  

 التطوعي
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2016

الندوة العلمية بالتعاون مع  

مكتب تاج الخيرات ممثل شركة 

dentium     في العراق في

التقنيات الحديثة المستخدمة في  

 زراعة االسنان         

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2016



 

 

 

 

 

 

 

حضور ندوة علمية في طب   

 نان الوقائي واالطفال االس
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  31-5-2016

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2016 مؤتمر الدراسات العليا   

 حضور  جامعة بغداد –كلية الطب  2016 مؤتمر كلية الطب  

ء على الكوادر ندوة االعتدا 

 الطبية 
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2016

حضور مؤتمر الدراسات  

 12في شهر ال لعليا.ا
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2017

  حضور مؤتمر مدينة الطب 

 التعليمية العلمي 
خارج الجامعة)درب   2017

 الموسوي( 

 حضور 

-24حضور مؤتمر بابل الدولي  

11-2017 

 حضور  خارج الجامعة  2017

حضور دورة تعليم مستمر في  

 -11-21في  فرع أمراض اللثة
 حضور  سنان/بغداد كلية طب اال  2017

حضور دورة تدريبية في فرع   

استخدام  أمراض اللثة بعنوان 

 في جراحة اللثة  الليزر

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2017

 حضور محاضرة علمية بعنوان 

sample size   ضمن الندوات

الشهرية المقامة في فرع 

 2017-11-13 امراض اللثة

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2017

ضور محاضرة علمية  ح 

 time saving tech inبعنوان

Microsoft word  ضمن )

الندوات الشهرية المقامة في  

-9-25فرع امراض اللثة.

2017 

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2017

 حضورمحاضرة علمية بعنوان 

dental photography  )

ضمن الندوات الشهرية المقامة  

-9-11في فرع أمراض اللثة.

2017 

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2017

حضور الملتقى العلمي االول  

 -11-15للخريجين الجدد 
قاعة المؤتمرات كلية   2017

 الطب 
 حضور 

حضور ندوة عن التعليم الطبي   

 في فرع االطفال

-infection control 26عن 

11-2017 

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2017



 

 

 

 

 

 

 

حضور مؤتمر الدكتور رافع   

ثاني عن طب الجبوري ال

 -9-15االسنان التجميلي 

 حضور  نقابة اطباء االسنان  2017

حضور دورة تعليم مستمر في  

في شهر   فرع أمراض اللثة

 والشهر الثالث 11

 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2018

ندوة عن منع االقتباس  

 واالستالل
 محاضر كلية طب االسنان/بغداد  2018

 Researchندوة عن  

methodology 
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2018

 حضور  بابل 2018 حضور مؤتمر بابل الدولي  

  والمشاركة ببوسترحضور 

 مؤتمر الدراسات العليا 

 بوستر وحضور كلية طب االسنان/بغداد  2018

حضور مؤتمر الدكتور رافع   

الجبوري الثالث عن طب 

 االسنان التجميلي 

 حضور  نقابة اطباء االسنان  2018

 حضور  كلية الطب/جامعة بغداد  2018 ؤتمر كلية الطب م 

لطب   رابع الملتقى العلمي ال 

 واالطفال  االسنان الوقائي
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2018

مؤتمر كلية طب االسنان /   

 جامعة بغداد 
 حضور  كلية طب االسنان/بغداد  2019

 حضور  اد كلية طب االسنان/بغد  2019-3 امراض اللثة /تعليم مستمر  

 حضور  جامعة بغداد  2019 ندوة عن نظام المقررات 

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية  داخل الكلية 



 

 

 

 

 

 

 

) مركز تطوير طرائق  دورة التاهيل التربوي  1998عضو اللجنة االمتحانية 

 1996التدريس( 

دورة الحاسوب )مركز الحاسبة جامعة بغداد(   2009عضو اللجنة العلمية في الكلية 

2000 
  2004عضو اللجنة العلمية في فرع امراض اللثة 

-2019-2020 2021  

دورة نقابة اطباء االسنان )زراعة 

 2003اسنان(
عضو لجنة المناهج والمقررات التعليمية  

2009,2011,2012 

 2015,2016المشاركة في يوم الجامعة 

 2016المشاركة في دورة كوكل سكولر  2019- 2004لعليا عضو لجنة الدراسات ا

  عضو اللجنة االستشارية لمجلة كلية طب االسنان

  عضو لجنة تقييم االطاريح

 2015و2014عضو لجنة ضمان الجودة 

 2019و 2018و 2017و 2016و
 

 عضو لجنة االمتحان االلكتروني للدراسات العليا 

E exam 2014 -2015-2016 

 

و  2016 و 2015نة معادلة الشهادة عضو لج

 2020و  2019و  2018و 2017
 

  2018-2016رئيس اللجنة العلمية المركزية 

لطلبة الوافدين من رئيس لجنة المقاصة لبعض ا

 2019و 2018خارج القطر 
 

المفقودة للطلبة   عضو لجنة احتساب الدرجات

 2019و  2018
 

  2017عضو لجنة منح لقب االختصاص 

لجنة اعادة كتابة منهج امراض ماحول  عضو 

 االسنان
 

رئيس اللجنة التدقيقية لمستمسكات تقييم االداء  

2018 
 

رئاسة وعضوية لجان مناقشة طلبة الماجستير  

2006- 2019-2020  
 

تقييم العديد من البحوث المقدمة للترقية العلمية  

 وللنشر في مجلة كلية طب االسنان/جامعة بغداد 
 

  2019نظام المقررات عضو لجنة 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر  محل أسم البحث  ت

مسح ميداني في امراض اللثة لمجموعة من البالغين  1

 في قرية النصر

 2001 مجلة طب االسنان العراقية 

ة للمرضى في دار احتياجات العالج في امراض اللث 2

 المسنين/بغداد 

 2001 مجلة طب االسنان العراقية 

مجلة كلية طب   متطلبات واحتياجات العالج لمجموعة من اطفال بغداد  3

 السنان/بغداد ا
2002 

مجلة كلية طب   فقدان االسنان لالشخاص االصحاء والمصابين بالسكر  4

 االسنان/بغداد 
2005 

مجلة كلية طب   الحبل الشوكي  امراض اللثة للمصابين باصابات 5

 االسنان/بغداد 
2005 

المجلة العراقية   تاثير موانع الحمل الفموية على اللثة  6

 لالختصاصات الطبية 
2010 

تقييم العالج الغير جراحي على مرضى التهاب اللثة   7

 عن طريق قياس فعالية االنزيمات  المزمن

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 
2011 

  IgAوIgGد مضادات فيروس ابشتاين بار تقييم وجو 8

عند مرضى التهاب اللثة المزمن ومقارنتها اللعابية 

 باالصحاء

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2011 

  قياس درجة حرارة ماحول االسنان ومقارنتها بتدفق 9

 السائل اللثوي 

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2011 

 الحوامل وعالقتها    الهرمونات اللعابية الجنسية للنساء 10

 بالحالة الصحية للثة ومقارنتها مع غير الحوامل 

مجلة طب اسنان  

 المستنصرية

2011 

تقييم فعالية بعض المؤشرات اللعابية   11

CKوBUN لمرضى التهاب اللثة المزمن قبل وبعد

 العالج 

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2011 

تهاب  قياس وجود بعض المعادن اللعابية لمرضى ال  12

 المفاصل الرثوي والتهاب اللثة المزمن

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2012 

 قياس المستويات اللعابية لعنصري الحديد والبوتاسيوم   13

لمرضى التهاب المفاصل الرثوي والتهاب اللثة  

 المزمن

 2013 مجلة نقابة طب االسنان

  قياس وجود عامل النمو المتحول بيتا واحد عن طريق 14

لتحليل النسيجي المناعي النسجة ماحول االسنان ا

 الملتهبة والصحية 

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

الذائبة في لعاب   14تقييم مستوى كتلة التمايز  15

 امراض اللثة انواع مختلفة من  المرضى المصابين ب 

 وعالقتها بالحالة الصحية 

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2014 

مدور الخلوي بيتا واحدفي المصل للنساء  تقييم ال 16

 الحوامل وعالقته ب امراض ماحول االسنان 

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 
2014 

اللعابي الذائب لمرضى  CD14حساب مستوى ال  17

 التهاب اللثة المزمن وعالقتها مع شدة المرض 

للعلوم   المجلة العالمية

 الطبية وطب االسنان/الهند 

2014 

ضمضة الكلورهكسدين والضوء االزرق تاثير م 18

المسببة  على بعض انواع البكتريا المرضية  المرئي

 التهاب اللثة المزمن لمرض 

المجلة العالمية للعلوم  

 الطبية وطب االسنان/الهند 

2014 

مضادات فيروس  ل العالقة بين المستويات اللعابية  19

 التهاب اللثة المزمن مع شدة  IgAوIgGابشتاين بار 

 2014 لة التقني مج

تاثير الضوء االزرق المرئي على بعض انواع   20

 البكتريا المرضية المسببة لمرض التهاب اللثة المزمن

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2015 

في معالجه   Coenzyme Q10تقييم فعالية هالم  21

مقارنة  (المرضى المصابين ب التهاب اللثة المزمن

 داخل المجاميع( 

طب  مجلة كلية  

 االسنان/بغداد 

2015 

مجلة كلية طب   االهمية العملية لنوع اللثة  22

 االسنان/بغداد 

2015 

في معالجه   Coenzyme Q10تقييم فعالية هالم  23

مقارنة  (المرضى المصابين ب التهاب اللثة المزمن

 المجاميع( بين 

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 

2016 

 لكرياتين كيناز ومستويات ا Visfatinالعالقة بين  24

  المصابين بتصلب مع حالة اللثة الصحية للمرضى

 والتهاب اللثة المزمن الشرايين التاجية

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 
2016 

فيتامين )د( في   ىالحالة الصحية للثة وتحديد مستو  25

 مصل دم النساء المصابات بسرطان الثدي 

المجلة العالمية للعلوم  

 الهند /الطبية وطب االسنان
2016 

26 Assessment of Salivary Interleukin-1 Receptor 

Antagonist and Obesity 

Measures of Patients with Chronic Periodontitis 

in Comparison to Healthy Control 

International Journal of 

Medical Research   & 

Health Sciences 

2017 

27 Assessment of Salivary Total Antioxidants 

Capacity Levels of Patients with Chronic 

Periodontitis in Comparison to Healthy Control 

مجلة كلية طب  

 االسنان/بغداد 
2018 



 

 

 

 

 

 

 

28 Parathyroid hormone and blood electrolytes 

outcome in relation to oral hygiene and gingival 

condition in patients with urinary stone 

Biochemical and 

Cellular  Archives 
2018 

29 Effect of Curcumin (Turmeric) on Oral and 

Periodontal Diseases. 

International Journal of 

Science and research 
2017 

30  

 Assessment of Dental Calculus, Plaque and 

GingivalInflammation in Patients with 

Urinary Stone 

 

 

 J Bagh College 

Dentistry 

2019 

31 Effects of Non-Surgical Periodontal Treatment 

on TumorNecrosis Factor-Alpha Serum Level 

in Patients withType 2 Diabetes Mellitus and 

Chronic Periodontitis 

Indian Journal of 

Public Health Research 

& Development 

2019 

32 ASSOCIATION OF – 1195A/G SINGLE 

NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF 

CYCLOOXYGENASE-2 GENE WITH THE 

SEVERITY OF CHRONIC 

PERIODONTITIS IN AN IRAQI POPULATION 

Biochemical and 

Cellular  Archives 
2019 

33 Association of a genetic variant (rs689466) of 

Cyclooxygenase-2 gene with chronic periodontitis in a 

sample of Iraqi population 

J Bagh College 

Dentistry 
2019 

34 Serum Levels of Cross-linked N-Telopeptide of Type I 

Collagen before and After Non-surgical Periodontal 

Therapy in Type 2  Diabetic Patients with Chronic 

Periodontitis 

Journal of Global 

Pharma Technology 
2019 

35 The Effects of Salvia officinalis Gel as an Adjunct to 

Scaling and Root Planning in Patients with Periodontitis 

(Clinical and  

Immunological Study ) 

International Journal of 

Drug Delivery 

Technology 

2020 

 و شهادات التقدير.  الجوائز كتب الشكر ، تاسعا :  ً   

الجائزة أو   كتاب الشكر أو ت

 شهادة التقدير 

 السنة الجهة المانحة 

 1996 مركز تطوير طرائق التدريس  شهادة تقديرية  1

 1997 رئاسة جامعة بغداد  شهادة تقديرية  2

 2000و 1999 رئاسة جامعة بغداد  شكر وتقدير 3

 2005, 2004 بغداد -كلية طب االسنان لثة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 4

 2008,2009,2010,2011 بغداد  - كلية طب االسنان لثة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 5



 

 

 

 

 

 

 

 2011 بغداد - كلية طب االسنان معالجة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 6

 2011 ة اطباء االسنان نقاب تقويم شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 7

شهادة تقديرية)تعليم   8

 صناعةمستمر(

 2011 كلية طب االسنان

 2012 نقابة اطباء االسنان  لثة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 9

 2012 كلية طب االسنان لثة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 10

 2013 كلية طب االسنان لثة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 11

 2014 كلية طب االسنان لثة قديرية)تعليم مستمر(شهادة ت 12

 2014 كلية طب االسنان جراحة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 13

 2014 مدينة الطب التعليمية   شهادة تقديرية  14

 2014و 2010 عمادة كلية طب االسنان شكر وتقدير 15

 2014 رئاسة جامعة بغداد  شكر وتقدير 16

لعلمي لرئيس جامعة  المساعد ا  شكر وتقدير 17

 بغداد 

2014 

 2015 جامعة بغداد /كلية طب االسنان لثة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 18

 2015 رئاسة جامعة بغداد  شكر وتقدير 19

المساعد العلمي لرئيس جامعة   شكر وتقدير 20

 ( 2)عدد بغداد
2015 

الملتقى العلمي  شهادة تقديرية) 21

 الثالث لطب االسنان االطفال

 2015 جامعة بغداد /ية طب االسنانكل

)المشاركة في  شهادة تقديرية 22

 المؤتمر العلمي التاسع 

 2015 النهرين  جامعة/كلية طب  

 2015 جامعة بغداد /كلية طب االسنان جراحة شهادة تقديرية)تعليم مستمر( 23

)المشاركة في  شهادة تقديرية 24

الثالث  المؤتمر العلمي الدولي 

 لالختصاصات الطبية 

 2016 الجامعة التقنية الوسطى 

 2016-6-19 عميد كلية العلوم للبنات  شكر وتقدير 25

–عميد كلية طب االسنان  2عدد  شكر وتقدير 26

 جامعة بغداد 
30-6-2016 

رئيس جامعة  المساعد العلمي ل 2عدد  شكر وتقدير 27

 بغداد 
24-12-2015  

 2015-9-16و 

 2015-9-16 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 28



 

 

 

 

 

 

 

شهادة تقديرية)المشاركة في   29

الملتقى العلمي الثالث لطب اسنان 

 االطفال والوقائي( 

 2015-12-31 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

دورة   شهادة تقديرية)المشاركة في 30

 التعليم المستمر امراض اللثة( 

 2015-11-2 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

كتاب شكر من مكتب رئيس  31

 وزراء لجامعة بغداد كافة ال

 2016 رئاسة الوزراء 

شكر وتقدير من العميد العضاء  32

 مجلة كلية طب االسنان

 2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

شكر وتقدير من العميد عن  33

المشاركة الفاعلة في مؤتمر  

 الدراسات العليا 

 2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

النجاز ملف   شكر وتقدير من العميد 34

 تقييم االداء بفترة قياسية 

 2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

و  2019و  2018و  2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد  10من العميد عدد  شكر وتقدير 35

2020 

 2020و 2018و  2017 رئيس جامعة بغداد  3رئيس الجامعة عدد  36

شهادة تقديرية عن المشاركة في   37

 ة طب االسنان  مؤتمر كلي

 2018 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

عن سرعة   من العميد شكر وتقدير 38

انجاز ملف تقييم االداء للعام  

2017-2018 

 2019 كلية طب االسنان/جامعة بغداد 

شكر وتقدير من وزير التعليم   39

 2العالي والبحث العلمي عدد 

 2020 

 يوجد  ال. الكتب المؤلفة أو المترجمة: اشر اع    



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد  1

2   

 ات ــعشر :اللغ احدى

 العربية               ✓

 االنكليزية             ✓
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