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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

1980

الماجستير

بغداد

طب االسنان

1992

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

طبيبة اسنان متدربه

وزارة الصحه

/1980-8-16

2

طبيبة اسنان

وزارة التعلبم العالي والبحث

29-10-1980

العلمي

1992-1980
11111980

كلية طب االسنان /بغداد
3

مدرس مساعد

كلية طب االسنان /بغداد

1995-1992

4

مدرس

كلية طب االسنان /بغداد

1998-1995

5

استاذ مساعد

كلية طب االسنان /بغداد

2003-1998

6

استاذ

كلية طب االسنان /بغداد

 2003ولحد االن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية طب االسنان

جامعة بغداد

2017 - 1980

2

استاذ زائر

كلية طب االسنان /جامعة هولير الطبيه

2008-2006

3

استاذ زائر

(اربيل)للدراسات االوليه والعليا في فرع طب
اسنان االطفال
كلية طب االسنان جامعة السليمانيه للدراسات
االوليه والعليا في فرع طب اسنان االطفال

2004

4

مشرف وممتحن

5

تدريس

للدراسات العليا واالوليه في كلية طب

2005-2008

االسنان في هولير في فرع طب اسنان
االطفال

6

كلية طب اسنان اليرموك الجامعه

2010-2011

تدريس/اشراف/ممتحن  /دكتوراه

كلية طب االسنان /جامعه
الموصل

2015-2011

7

تدريسيه

كلية طب اسنان ابن حيان الجامعه

2015

8

تدريسيه ورئيس فرع طب اسنان

كلية طب االسنان /جامعه
اوروك

االطفال والتقويم وطب االسنان

 2017/11/1ولحد
االن

الوقائي

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
1

2
3

القســـم

المـــــادة

تدريس طب اسنان االطفال
للدراسات االوليه

طب اسنان االطفال

2017-1998

تدريس طب اسنان االطفال
للدراسات العليا

طب اسنان االطفال

2017-1998

طب اسنان االطفال

 2017 /11/1ولحد

تدريس طب اسنان االطفال

السنـــــة

للدراسات االوليه بعد التقاعد

االن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

2001

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

1

Evaluation of PH changes & Ca ions
diffusion from Ca hydroxide non-setting

ماجستير

paste through root dentin using four
different vehicles

2001

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

Fracture strength of pulpotomized

2

primary molar An invitro evaluation of

ماجستير

four restorative approaches

2002

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

Oral Malodor in Children and Volatile

3

Sulfur Compound (VSC) Producing

ماجستير

Bacteria in Saliva among Children in
Baghdad-Iraq

2002

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

Oral health status and treatment needs

4

among 6-14 years old school children in

ماجستير

sanaa city

2002

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

5

measure for pit and fissure caries

Diploma
2003

The use of fissure sealant as preventive

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

Oral health status among acute

6

lymphoplastic leukemia children from

ماجستير

the south of Iraq after the aggression

2003
ماجستير

Evaluation of Ca hydroxide ions release

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

from mineral trioxid aggregate mixed
with four different vehicles

7

2004
ماجستير

Evaluation of bleaching technique on

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

8

microhardness and morphological
appearance of enamel in children

2004
ماجستير

Evaluation of the erosive potential of

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

9

three dietary acids &their effect on
micro hardness &surface morphology of
the teeth

2004
ماجستير

Pacifier effects on oral health of

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

2004

children in Baghdad

Dental erosion among 11-12 years old

ماجستير

كلية طب االسنان

2004

جامعةالموصل/

ماجستير

كلية طب االسنان

10

11

Children in mosul city

Concentration of fluoride, zinc and lead

12

in primary teeth and water and dental
caries experience

2005
ماجستير

جامعةالموصل/
 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

2005
ماجستير

Effect of fixed orthodontic appliance on
oral microflora & the caries activity

Evaluation of the efficacy of new

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

13

nmodified carisolveTM Gel on removal
of artificialy induced caries-like lesion in
primary teeth.

14

2006
ماجستير

Evaluation of calcium and hydroxyl ions

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

15

release from non-setting calcium
hydroxide paste and mineral trioxide
aggregate during apexification
procedure

2007
ماجستير

Effect of oral hygiene instruction

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

16

&scaling on oral malodor in population
of Iraqi children in Baghdad city
Dental erosion among 11-12 years old

2007
ماجستير

جامعة هولير/ كلية طب االسنان

ماجستير

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

جامعة هولير/ كلية طب االسنان

18

Children in Baghdad city (Iraq)

Assessment of microleakage of different

2008
ماجستير

Children in Erbil city

Dental erosion among 11-12 years old

2007

17

19

restorative materials in pulpotomized
primary molars ( An invivo study)

2013
ماجستير

Evaluation of antibacterial effect of

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

irrigant solutions (titanium tetra
fluorid,e green tea, sodium hypochlorite
,normal saline) using real time
quantitutve-polymerase chain reaction

20

2013
ماجستير

Effects of Nano- hydroxyapatite and

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

21

casein phosphopeptide-amorphous
calcium phosphate in preventing loss of
minerals from teeth after exposure to an
acidic beverage(An invitro study)

2013
ماجستير

Histologic and immunohistochemistry

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

22

study of TGFB1 in pulp tissue of
permanent and primary teeth capped by
biodentineTM

2015
ماجستير

Time of emergence of permanent teeth

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

23

and impact of nutritional status among
4-5 years old children and teenagers in
Basra city/Iraq

2015
ماجستير

Dental anomalies in permanent teeth

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

24

and associated etiological factors in
relation to nutritional status in 15 years
old student in Basra city/Iraq

2015
Diploma

Oral health status of children with

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

2015
ماجستير

autism

Effect of platelets rich plasma on

كلية طب االسنان

revascularizations and continued root
development of infected immature teeth

جامعةالموصل/

25

26

2016

Evaluation of an oral health

27

 جامعة بغداد/  كلية طب االسنانeducation program (OHEP) by
Dentist,Teacher, And Mothers of

ماجستير

Adolescents in Schools of Diyala
governorate/ Iraq
Clinical and microbiological

2016
ماجستير

28

 جامعة بغداد/  كلية طب االسنانeffects of thumb sucking habit in
3-5 years old children in hilla city/
Iraq

2016
ماجستير

Oral health status and treatment

29

 جامعة بغداد/  كلية طب االسنانneeds in relation to nutritional
status among institutionalized and
non-institutionalized orphan
children in Baghdad city
Revascularization of Necrotic Immature
Permanent Anterior Tooth (Case

2017
ماجستير

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

2017
Diploma

)

Report

Education program in children

31

Crowns in pediatric dentistry

32

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

2017
Diploma

30

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1
2
3
4
كلية طب

ندوات مكثفه لزراعة
االسنانمكثفه للرضاعه
ندوات

2001
2003
2004
2005

نقابة اطباء االسنان
وزارة الصحه
كلية طب االسنان
االلنينوى
الموصل
والسليمانيه
/اربيل

حضور
حضور
بحث
حضور)
بحث

2007

كلية طب
االسنان/جامعةبغداد
بغداد

بحث

2007

دبي /االمارات

حضور

2010

القاهره

حضور

2012

بغداد

حضور

المؤتمر الرابع لطب
اال
سنان طب االسنان/
مؤتر
كردستان
ورشةالعمل بين
منظمةالصحه العالميه
الفم
صحة
االسنان/جامعة وقسم
واالسنان في وزارة
الصحه وكلية طب
بغداد5
االسنان
6
المؤتمر العربي االلماني
لزراعة االسنان
7
المؤتمر الثاني لطب
االسنان لجامعة القاهره
8
مؤتمر النخب والكفاءات
9
دورة التعليم المستمر
10

11
12
13

( بحث  /بوستر

بحث

2012

مؤتمر شعبة الصحه
العامه

2012

بغداد /في قاعة
الشهيد غازي
الحريري

حضور

الندوه العلميه في الحله

2012

بابل

بحث

ندوة احتفالية يوم طب
االسنان العربي

2013

بغداد

حضور

المؤتمر العلمي الطبي
السنوي الخامس

2013

بغداد

حضور

14
دورة التعليم المستمر

2014

كلية طب
االسنان/جامعة بغداد
فرع اطب اسنان
االطفال والوقائي

15
دورة التعليم المستمر

2014

كلية طب
االسنان/جامعة بغداد
فرع الجراحه

حضور

16

17

ندوة االرشاد التربوي

2016

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

محاضر

الملتقى العلمي الثالث

2016

فرع طب اسنان االطفال
والوقائي/كلية طب
االسنان/جامعة بغداد

محاضر

18

2016
مؤتمر بغداد لحشوات الجذور

19

حضور في ندوة علمية

20

ندوة االدمان على االنترنت

2016

21

المؤتمر الثالث لكلية طب
الكندي

2016

22

دورة التعليم المستمر
2016/3/13

2016

2016

23

24

نقابة اطباء
االسنان/بغداد-العراق

فرع طب اسنان االطفال
والوقائي/كلية طب
االسنان/جامعة بغداد

محاضر

حضور

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

حضور

كلية طب الكندي /جامعة
بغداد

محاضر

فرع طب اسنان االطفال
والوقائي/كلية طب
االسنان/جامعة بغداد

محاضر

2016

مؤتمر المجلس العراقي
لالختصاصات الطبية
صحة الفم واالسنان لطلبة
المدارس في يوم الصحة
العالمي ()FDI

2016

قاعة درب
الموسوي/بغداد

حضور

فرع طب اسنان االطفال
والوقائي/كلية طب
االسنان/جامعة بغداد
المدارس االبتدائية في
بغداد

محاضر

25

ندوة رئاسة مجلس الوزراء
حول مشاكل مواقع التواصل
االجتماعي 2016/3/22

2016

26

المؤتمر الدولي الثالث
لالختصاصات الطبية
والصحية /3/24 -23

2016

27

ندوة ادارة المياه

2016

28

الندوة العلمية الثانية
2016/4/5

2016

29

ندوة االرشاد التربوي
 2016/4/7بصفة

2016

30

بصفة في مؤتمر الرافدين
الدولي االول لطب االسنان

2016

31

ندوة الحوكمة االلكترونية
2016/4/26

2016

32

يوم الجامعة

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

قاعة درب
الموسوي/بغداد

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

حضور

حضور

فرع التعويضات
االصطناعية /كلية طب
االسنان/جامعة بغداد

حضور

فرع طب اسنان االطفال
والوقائي/كلية طب
االسنان/جامعة بغداد

محاضر

فندق بابل/بغداد

2016

حضور

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

جامعة بغداد

محاضر

حضو ر
عضو اللجنة
التحضيرية
المشاركة بورشة
عمل وبوستر
وافالم تعليمية
ووثائقية في
وعرض منضدي

33

ندوة التعليم المستمرفي
تقويم االسنان

2017

34

الندوه العلميه االولى

2017

35

كتاب شكر وتقدير

5-12-2017

36

المؤتمر الثاني عشر
للدراسات العليا

20-12-2017

37

المؤتمر العـلمي الثاني
للجمعية العراقيه لجراحة
الوجه والفكين

2-3-2018

38

ورشة التصوير االحترافي
في مجال طب االسنان

2017

كلية طب االسنان/جامعة
بغداد

جامعة اوروك  /كلية
طب االسنان

حضور

عميد كلية طب
االسنان /جامعة بغداد

كلية طب
االسنان/جامعة بغداد

حضور

حضور

جامعة اوروك  /كلية
طب االسنان

حضور

39

الملتقى العلمي الرابع
لطب اسنان االطفال وطب
االسنان الوقائي

2018-3-11

40

الملتقى العلمي االول
للجمعيه العراقيه لطب
اسنان االطفال وطب
االسنان الوقائي

2018-3-16

كلية طب
االسنان/جامعة بغداد

محاضر

محاضر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
لجنة مجلة كلية طب االسنان

لجنة وضع الية االمتحان الشامل /طب
االسنان في بن حيان الجامعه /كربالء
لجنة الترقيات العلميه

بن
حيانفي طب االسنان في كلية اليرموك
تدريس
الجامعه  /بغداد

تقييم بحوث علميه

تقييم بحوث علميه المستنصريه /الرافدين/
المثنى  /السليمانيه  /االنبار /التقنيه

لجنة الية التعاون العلمي
لجنة تقييم اداء اعضاء الهيئه التدريسيه
لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه/
الموصل
لجنة اخالقيات البحث العلمي
لجنة الترقيات العلميه

ضو اللجىة الوزاريه المشرفه على كلية طب

عضو اللجىة الوزاريه المشرفه على كلية طب

 كربالء/االسنان جامعة بن حيان

 كربالء/االسنان جامعة بن حيان
عضو لجنة معادلة الشهاده
عضو لجنة توثيق االمحاضرات
مناقشة مشاريع بحوث التخرج) لطلبة
المرحلة الخامسة
امتحان معادلة الشهاده

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

محل النشر

أسم البحث

ت
1

2015

مجله طب االسنان جامعه
بغداد

2016

International journal
for sciences and

2016

Evaluation of antibacterial effect of irrigant
solutions
(titanium tetra fluoride, green tea, sodium
hypochlorite,
normal saline) using real-time quantitative –
polymerase
chain reaction

Dental caries in Relation to Nutritional
Status among Institutionalized and Non
Institutionalized Orphans in Baghdad City

technology
مجله طب االسنان جامعه
بغداد

Asthma and inhaled corticosteroid effect on
the dental arch morphology in children

2

3

2016

Iraqi dental journal
Pacifier Sucking Habit and its effect in oral
health of children aged 1-5 years
(comparative study)

2017-2016

Acceptance
مجله طب االسنان جامعه
بغداد

2017-2016

Dental caries in Relation to Nutritional
Status among Institutionalized and Non
Institutionalized Orphans in Baghdad City

مجله طب االسنان جامعه
Revitalization of a necrotic immature
permanent anterior tooth (case report).

بغداد

2017

The impact of an Oral Health Education
(OHE) program by teachers and mothers on
adolescents' oral health

مجله طب االسنان جامعه
بغداد

2017

4

International Journal

Revascularization of Necrotic Immature
Permanent Anterior Tooth (Case Report)

5

of Science and
Research (IJSR) ISSN
(Online): 2319-7064 Index
Copernicus Value (2015):
78.96 | Impact Factor
(2015): 6.391

.  عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا
✓
✓

. الجوائز و شهادات التقدير،  كتب الشكر:ًعاشرا
السنة

الجهة المانحة

كتاب الشكر أو الجائزة أو
شهادة التقدير

ت

 1كتاب شكر وتقدير /رئيس

جامعة بغداد

1998-12-29

الجامعه
كتاب شكر وتقد ير
من رئاسة الديوان المنحل

2

 3كتاب شكر وتقديرمن مساعد

الديوان المنحل

1999

جامعة بغداد

23-1-2003

رئيس الجامعه
 4كتاب شكر وتقديرمن وزير

وزارة التعليم العلمي

21-5-2000

التعليم العالي
 5كتاب شكر وتقدير  /العميد

كلية طب االسنان /بغداد

شكر/العميد

كلية طب االسنان /جامعة

/2006
2002/5

 6كتاب

2012

الموصل

 7شكر وتقدير  /نشر بحث في

جامعة بغداد

2015-6-25

مجله علميه
 8شكر وتقدير  /نشر بحث في
مجله علميه

جامعة بغداد

2015-7-27

 9شهاده تقديريه /المؤتمر العلمي

جامعة النهرين

2015-22-21

التاسع

 10جائزة الفوز بالمرتبه الثالثه
كتاب

شكر /ا العميد

بوستر

الجامعه اللبنانيه

2015

كلية طب االسنان /الرافدين

2016

الجامعة

 11كتاب

شكر /العميد

كلية طب االسنان/بغداد

2016

 12كتاب

شكر /العميد

كلية طب االسنان/بغداد

2016

 13كتاب

شكر /العميد

كلية طب االسنان/بغداد

2016

 14كتاب

شكر /العميد

كلية طب االسنان /الرافدين

2016

الجامعه

 15كتاب شكر/معاون العميد

كلية طب االسنان

2016

بغداد
 16شهاده تقديريه  /وزارة الصحه

مؤتمر مدينة الطب

 17شهاده تقديريه  /نقابة اطباء

الملتقى العراقي

12/ 17-16
2015

االسنان
 18شهاده تقديريه /طب اسنان
االطفال والوقائي
 19شهاده تقديريه /طب اسنان
االطفال والوقائي
 20شهاده تقديريه /مؤتمر بغداد

اللبناني التقويمي
كلية طب االسنان/

االطفال والوقائي

2015-12-31

بغداد
كلية طب االسنان/

2015-12-20

بغداد
نقابة اطباء االسنان

لحشوات الجذور
 21شهاده تقديريه /طب اسنان

2015-10-9

2/20-19
2016

كلية طب االسنان/
بغداد

2016-3-13

ضمان الجوده واالداء 2016/16-15

 22شهاده تقديريه  /مدقق جوده

جامعة بغداد

داخلي
 23شهاده تقديريه /الجامعه التقنيه
الوسطى المؤتمر الثالث الدولي

وزارة التعليم العالي

-3-24-23

والبحث العلمي

2016

لالختصاصات الطبيه
 24شهاده تقديريه /الجلس االعلى

وزارة التعليم العالي

17-16

لالختصاصات الطبيه
 25شهاده تقديريه /المؤتمر العلمي

والبحث العلمي
كلية طب الكندي

2016/3/
2016-3-3-2

الثالث
كلية طب االسنان/

11 /17-16

العليا

بغداد

2016

شكر وتقدير /العميد

كلية طب االسنان /بغداد

2017/12/5

 26شهاده تقديريه /مؤتمر الدراسات

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

االرشاد التربوي  /كلية طب االسنان /جامعة بغداد

2014

2

االرشاد التربوي  /كلية طب االسنان /جامعة بغداد

2015

3

االرشاد التربوي  /كلية طب االسنان /جامعة بغداد

2016

4

االرشاد التربوي  /كلية طب االسنان /جامعة بغداد

2017

5

6

