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اوالً :المؤهالت العلمية.
اللقب العلمي
ت
 -1بكالوريوس
 -2ماجستير

الكلية
العلوم للبنات
الطب

الجامعة
بغداد
بغداد

التاريخ
2010/6/30
2014/6/23

ثانياً :االداريات
ت

المنصب

-1
-2
-3

مسؤولة ضمان الجودة
عضو شعبة ضمان الجودة
عضو لجنة المراجعات
الدورية للمختبرات
عضو لجنة ترميز األجهزة
المختبرية
عضو جودة تصنيف
المختبرات التعليمية
مدير شعبة التسجيل

-4
-5
-6

المكان

الفترة :من  -الى

جامعة اوروك/طب االسنان
جامعة اوروك/طب االسنان
جامعة اوروك/طب االسنان

2017-2016
2018-2016
2017-2016

جامعة اوروك/طب االسنان

2017-2016

جامعة اوروك/طب االسنان

2018-2017

كلية طب االسنان /جامعة
اوروك

2021-2020

ثالثاُ :التدريس الجامعي.
ت

الجامعة

 -1جامعة بغداد
 -2كلية اليرموك الجامعة
 -3كلية االسراء الجامعة

المكان

كلية الطب /قسم الفسلجة /شعبة
الفيزياء الطبيه
قسم طب االسنان /الفيزياء الطبيه
قسم طب االسنان /الفيزياء الطبيه
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الفترة :من  -الى

2015-2014
2015-2014
2016-2015

 -4كلية االسراء الجامعة
 -5جامعة اوروك

2016 -2015
قسم الصيدله  /الفيزياء الطبيه
كلية طب االسنان /الفيزياء الطبيه 2021-2016

رابعاً :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات (من – الى)
الكلية

ت

-1
-2
-3
-4
-5

المادة

فيزياء طبيه
الطب /جامعة بغداد
كلية اليرموك الجامعة/قسم طب االسنان فيزياء طبيه
كلية االسراء الجامعة /قسم طب االسنان فيزياء طبيه
فيزياء طبيه
كلية االسراء الجامعة /قسم الصيدلة
فيزياء طبيه
جامعة اوروك/كلية طب االسنان

الفترة :من  -الى

2015-2014
2015-2014
2016 -2015
2016-2015
2021-2016

خامسا :المؤتمرات والندوات العلمية.
العنوان

ت

السنة

 -1املؤمتر العلمي اخلامس عشر

2012

 -2أساليب وطرق البحث يف املكتبة

2013

مكان انعقادها

نوع المشاركة

مشاركة

مدينة الطب (قاعة
الدكتور درب الموسوي)
مشاركة
كلية الطب

االفرتاضية
 -3االستالل والسرقة العلمية

2016

كلية االسراء الجامعة

 -4الندوة العلمية

-2016
2017
2017

جامعة اوروك /كلية
الهندسة المعماري
جامعة أوروك /كلية طب مشاركة
االسنان

 -5ندوة االمن والسالمة الكيميائية
والبيولوجية يف املختربات العلمية
 -6املؤمتر العلمي الثاني يف تطبيقات

مشاركة
مشاركة

2019

جامعة النهرين/قسم
التقانة االحيائية

2019

جامعة الكوفة /طب
الكوفه

-8

دورة توفل

2011

جامعة بغداد

مشاركة

-9

دورة حاسبات

2011

جامعة بغداد

مشاركة

البايوتكنولوجي

-7

املؤمتر األول يف التكنولوجيا
املتقدمة لعالج وتشخيص السرطان

مشاركة
مشاركة

سادسا ً :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
ت

1

مجال النشر

اسم البحث
Evaluation of Effectiveness of Diode Laser
System (808 nm) versus Intense Pulse Light
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International Journal of
Medical Physics, Clinical

السنة

2015

2019
2019

Engineering and Radiation
(IPL) in the Management of Unwanted
Oncology
Hair: A Split Face Comparative Study
Annals of
tropical Evaluation of Micronuclei in radiation
Medicine& Public Health
workers chronically exposed to low dose
ionizing radiation
Journal of Global Pharma Study of Characterization and Concentration
Technology
of Trace elements in Human Hair of
Radiation Workers

2
3

. كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع:ًسابعا
السنة

الجهة المانحة

)برائة اختراع/شهادة التقدير/الجائزة/(كتاب الشكر

ت

2016

رئاسة جامعة اوروك

كتاب شكر وتقدير

-1

2016

كلية طب االسنان

شهادة تقديرية

-2

. اللغات التي يجيدها:ثامنا
قراءة

كتابة

ممتاز
ممتاز

اللغة

ممتاز
ممتاز
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ت

العربيه-1
االنكليزيه

