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اشتراك بوستر

15

المؤتمر العلمي االول كلية طب نينوى

2012

الموصل

حضور

2016

المركز الوطني الريادي لبحوث
السرطان

حضور

2016

المركز الوطني لبحوث السرطان
الريادي

16
الدورة التدريبية الموسومة معايير ضمان الجودة
واعتماد المختبرات

17

الحلقة النقاشية وورشة العمل االولى

حضور

حضور

اماكن مختلفة

2020  الى2017 من

عدد من المؤتمرات والندوات

18
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Iraqi Dental Journal

Iraqi children (Analysis of 109 cases)
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Vol.36 Issue 3
2014

vol.17 No.1 2005

Iraqi Dental Journal

4

Iraqi Dental Journal

Immunohistochemical evaluation of epidermal
growth factor receptor (EGFR) in relation to
MMP-2 and heparanase in pleomorphic
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of Dentistry

Assessment of Magnesium & Calcium status in
oral cancer patients
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25 June 2010
Head & Neck Oncology
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Immuonohistochemical Expression of
Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) in
Oral Squamous Cell Carcinoma in Relation to
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Lymphangiogenesis
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Egyptian Dental Journal

vol. 56 No. 3 July
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Egyption Dental
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vol.7 issue7 2015

Salivary Gland Tumors in Iraqi Children &
Adolescents
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Benign Non Odontogenic Tumors in Children
and Adolescents (Analysis of 77 cases)
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Immunohistochemical Expression of
Osteocalcin, Transforming Growth Factor betaInternational journal of 1 and Bone morphogenetic protein-7 in Fibrous
current research
Dysplasia and Ossifying Fibroma of the Jaw
bones
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(A comparative study)

Vol. 6 Issue 1 2014

Diyala Medical Journal
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carcinoma and its correlation with
clinicopathological parameters
Immunohistochemical evaluation of actin
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Vol.3 No.1 2014

Tikrit Journal of Dental
Sciences

Immunohistochemical Expression of TGF-β in
relation to invasion potential evaluated by
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of Dentistry

Immunohistochemical Expression of E-cadherin
and CD44 adhesion molecules in Oral
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The expression of p53 and MDM4 in oral,
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carcinoma ( A comparative study by tissue
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European Scientific
Journal
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. كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع:ً✓ تاسعا
السنة

الجهة المانحة

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير
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رئاسة جامعة بغداد

شكر وتقدير
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السيد العميد

شكر وتقدير
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2000

رئاسة جامعة بغداد

شكر وتقدير

3

2014

المساعد االداري لجامعة بغداد

شكر وتقدير
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رئاسة جامعة بغداد

شكر وتقدير
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2014

رئاسة جامعة االنبار/ كلية طب االسنان

شكر وتقدير
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مكتب رئيس الوزراء
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2016

9

شكر وتقدير
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