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 ةالذاتي ةلسيرا

 االسم: اريج احمد نجم 

 1982تاريخ الميالد: 

 الديانة مسلم 

 : متزوج الحالية الزوجية

 4عدد االطفال: 

 التخصص: أشعة الفم والوجه والفكين

 المنصب: كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 مساعدالدرجة العلمية: استاذ 

 عنوان العمل: كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 07706842857الجوال: 

 areejah2004@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

areejah2004@codental.uobag Baghdad.edu.iq 

 أوالً : المؤهالت العلمية. 

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 2005 طب األسنان  بغداد العراق  بكالوريوس  1

 2011 طب األسنان  بغداد العراق  ماجستير  2

 

 ثانياً :التدريس الجامعي.  

 اىل -الفرتة من  اجلامعة اجلهة  )الكلية /املعهد( ت

 الى االن-2011 بغداد  كلية طب االسنان  1
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 .التدرج الوظيفي :"ثالثا 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

 2009-2005 كلية طب االسنان / جامعة بغداد طبيبة اسنان   1
 اىل االن  -2011 كلية طب االسنان / جامعة بغداد حماضر   2
 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. : "خامسا 

 نوع املشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 مشارك النجف 2016 الدوليمؤمتر النجف   1

 حضور بغداد 2016 ندوة أكادميية حول النكاف  2

 حضور بغداد 2016 ندوة حول إدمان اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي  3

 حضور بغداد 2016 ندوة حول احلوكمة االلكرتونية  4

 حضور بغداد 2016 مؤمتر اجلامعة التقنية الطبية  5

 حضور بغداد 2016 االيزو وضمان اجلودةورشة عمل وندوة نظام   6

 حضور بغداد 2016 دورة التعليم املستمر قسم التشخيص الشفوي  7

 حضور بغداد 2016 دورة التعليم املستمر يف قسم العلوم األساسية  8

 حضور بغداد 2016 دورة التعليم املستمر قسم التعويضات السنية  9

 حضور بغداد 2016 مؤمتر املدينة الطبية  10

 حضور بغداد 2016 مؤمتر اجمللس الطيب العراقي  11

 حضور بغداد 2016 مؤمتر طب األسنان للدراسات العليا  12

 

  

 : البحوث المنشورة داخل وخارج العراق.تاسعا  
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 السنة اجمللة العلمية عنوان البحث ت

1  A Cephalometris study of sella turcica size 

and morphology among young Iraqi normal 

population in comparison to patients with 

maxillary malposed canine 
 

J baghdad college 

dentistry 

2011 

2  Prevalence of pulp stone (Ortho pantomo 

graphic-base) 

J baghdad college 

dentistry 

2012 

3  The prevalence of Sella Turcica Bridging in 

Different skeletal Classes 

 
 

J Iraqi dental 

association 

2013 

4  Sonographic Evaluation of Masseter Muscle 

Thickness in Bruxist and Non Bruxist 

Subjects 
 

J baghdad college 

dentistry 

2014 

5  Evaluation of Maxillary Sinus Septal Type 

and Height in Partially Edentulous Maxilla 

Using Spiral Computed Tomography 
 

J baghdad college 

dentistry 

2014 

6  Prevalence of Dental Anomalies Among 

Iraqi Dental Students 
 

J baghdad college 

dentistry 

2016 

7  Relation of mandibular canal to root apices 

of different types of impacted mandibular 

third molars using panoramic radiographs 

in Iraqi sample 

tikrit j for dental 

science 

2017 

8  Clinical and Radiographical Assessment of 

Alveolar Bone Loss Associated with 

Overhang Amalgam Filling 

International Journal of 

Medical Research  &  

Health Sciences 

2018 

9  Volumetric assessment of  maxillary sinus 

in cleft lip and palate patients in 

comparison to normal subjects 

Research Journal of 

Pharmacy and 

Technology 

2019 

10  Radiographical Evaluation of Anterior 

Mental Loop Presence, Position and 

Length in Iraqi Sample using Cone Beam 

Computed Tomography 

IJSR 2017 

11  Evaluation of Maxillary Molars Roots 

Relation to Maxillary Sinus Floor by using 

Cone Beam Computed Tomography 

IJSR 2018 
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 السنة اجمللة العلمية عنوان البحث ت

12  Assessment of Bucco Lingual Width of 

Mandibular Bone in Molar Area in 

Relation to the Dental Status Using an 

Occlusal Film 

Biomed J Sci & Tech 

Res 

2018 

 


