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  السيرة الذاتية:

     االسم  الرباعي و اللقب: احمد صالح خضر خلف الحديدي

 a.s.khudhur@uomosul.edu.iq: البريد االلكتروني

 طب وجراحة الفم واألسنان  :االختصاص العام

 طب الفم: االختصاص الدقيق

 20/01/2001: دوائر الدولةتاريخ اول تعيين في 

 02/10/2002: تاريخ التعيين في الجامعة

  :الشهادات

 22/06/2000بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان     كلية طب األسنان/ جامعة الموصل في 

 13/04/2008ماجستير طب الفم                               كلية طب األسنان/جامعة بغداد في 

 19/09/2017دكتوراه طب االسنان/ طب الفم              كلية طب األسنان/ جامعة نيوكاسل/بريطانيا في 

 : االلقاب العلمية

 30/06/2008مدرس مساعد في 

 15/11/2017مدرس في 

 12كتب الشكر: 

 8الشهادات التقديرية: 

 

 المهام التدريسية:

 الخامسة/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصلنظري وعملي مادة طب الفم لطلبة المرحلة  .1

 نظري وعملي مادة أمراض اللثة لطلبة المرحلة الرابعة/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصل .2

 نظري مادة طب الفم لطلبة الماجستير في فرع العلوم األساسية/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصل .3

 (Research Interest)المجال البحثي: 

Inflammatory biomarkers for oral, periodontal and systemic diseases. Oral 

lesions. Oral ulcerative diseases. Oral infections. Oral inflammatory diseases. 

Oral premalignant and malignant diseases. Others in Oral medicine, Pathology 

and Periodontology. 

mailto:a.s.khudhur@uomosul.edu.iq
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 :البحوث العلمية

1 .Determination of Salivary pH in Patients With Recurrent Aphthous                  

Ulceration (RAU) 

 2010بحث مشترك/ مجلة الرافدين لطب األسنان 

2 .Biochemical and Immunological Study of Saliva in Relation to Oral Health      

Status in Thalassemia Major Patients in Mosul 

 2011  المؤتمر العلمي الخامس لكلية طب األسنانبحث مشترك/ 

3 .Biochemical and immunological study of saliva in relation to oral health status 

in thalassemia major patients in Mosul 

 2011سنان بحث مشترك/ مجلة الرافدين لطب األ

4 .Oral lichenoid tissue reactions: Diagnosis and classification 

 Expert Review of Molecular Diagnostics         2014بحث مشترك/ 

5 .Functional Analysis of IFN-ɣ and TNF-α Polymorphisms in Lichen Planus.       

 Frontiers in oral medicine-International meeting. Orlando/USA   2014بحث مشترك/ 

6 .Identification of novel salivary biomarkers for chronic periodontitis                   

 British society for oral and dental research (BSODR) Annual             بحث مشترك/ 

Meeting. Cardiff/UK 2015    

7 .       Effectiveness of low level diode Laser (1064) and Acyclovir in treatment of 

recurrent herpes labialis. (Comparative Clinical Study) 

 2017بحث مشترك/ مجلة الرافدين لطب األسنان 

8 .Identification of salivary biomarkers of periodontitis using proximity                

extension assays. 

 International Association for Dental Research (IADR) Annualبحث مشترك/ 

Meeting. London/ UK  2018    

9 .                                              Salivary biomarkers for oral inflammatory diseases 

 2019   جامعة دهوك /المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب االسنانبحث مشترك/ 

 

 الكتب:

Oral Health Status in Thalassemia Major Patients 

 LAMBERT ةلمانياألنشر ال كتاب مطبوع من قبل دار
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 :يةالعلممؤتمرات ال

 حضورنوع المشاركة:    2010-2000  الموصل/العراق -ت نقابة أطباء األسنان فرع نينوىمؤتمرا. 1

 اسطنبول/ تركيا  -الدولي لتطبيقات الليزر في طب األسنان/الفرع األوربي تحادلإلالمؤتمر العلمي الثاني . 2

 نوع المشاركة: حضور   14-17/05/2009

 11/04/2011-10  الموصل/العراق -المؤتمر العلمي الخامس لكلية طب األسنان/ جامعة الموصل. 3

 المشاركة: باحثنوع 

4.                                  British society for oral medicine (BSOM) annual scientific 

meeting. Birmingham/ UK   

 نوع المشاركة: حضور    2-3/05/2013

5 .BSOM scientific meeting. Chester/ UK                                                                     

 نوع المشاركة: حضور  11/12/2013 

6.      Frontiers in oral medicine in conjunction with the world workshop on Oral 

Medicine VI. Hosted by the American Academy of Oral Medicine. Orlando-

Florida/ USA.  

 نوع المشركة: باحث   9-12/04/2014

 

7                                                       . BSOM Annual scientific meeting. London/UK 

 

 نوع المشاركة: حضور    10/05/2014

 

8 .British society for oral and dental research (BSODR) Annual Meeting.             

Cardiff/ UK 

 باحثنوع المشاركة:    14-16/09/2015

 

 9       .Institute of cellular medicine (ICM) Director’s Day/ Newcastle University. 

Newcastle upon Tyne/ UK 

 باحثنوع المشاركة:     17/06/2016

      

 السليمانيةمؤتمر فرع جراحة الفم والوجه والفكين/ كلية طب االسنان/ جامعة . 10

   Facial Surgery Conference and Exhibition 

 

 نوع المشاركة: حضور     02/11/2018
 

11.                           International Association for Dental Research (IADR) annual 

meeting. London/UK             

 نوع المشاركة: باحث    25-28/07/2018
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12 .Erbil International Dental Meeting                                                                        

 نوع المشاركة: حضور    16/11/2018-15   أربيل/ العراق

 الموصل/العراق-مؤتمر ومعرض الموصل الرابع لطب االسنان )نقابة أطباء األسنان فرع نينوى( .13

 نوع المشاركة: حضور   21-22/02/2019

 أربيل/ العراق-قسم طب األسنان-. مؤتمر كلية النور الجامعة14

The 1st International Conference of Al-Noor University College 

 

 نوع المشاركة: حضور 11-12/04/2019

 

 العراق-دهوكجامعة دهوك/ -. المؤتمر الدولي الثاني لكلية طب األسنان15

Duhok International Dental Conference 

 

 نوع المشاركة: باحث   28-29/03/2019
 

 18/04/2019-16جامعة الموصل  -الملتقى الطالبي االول في كلية طب األسنان .16

 

 نوع المشاركة: إشراف على مشاركة طلبة

 

 

    

 الندوات العلمية:

 جامعة الموصل-/ كلية طب االسنانواالسناناالفاق الحديثة في جراحة الفم . 1

 نوع المشاركة: حضور   26/09/2011

 

 الموصل/العراق -نقابة اطباء االسنان/نينوى/ زراعة االسنان واقع وطموح. 2

 نوع المشاركة: حضور   24/06/2011

 

 كلية طب نينوى/جامعة نينوى -لنعمل معا من أجل مكافحة سرطان الثدي. 3

 نوع المشاركة: حضور   30/11/2011

 

/ كلية )االفاق الحديثة في جراحة الفم( والفكين جراحة الفم والوجهالندوة العلمية التخصصية الثالثة لفرع . 4

 طب األسنان/ جامعة الموصل

 

 نوع المشاركة: حضور   26/09/2011

 

كلية طب األسنان/ جامعة  -الحياة(الندوة التخصصية الخامسة لفرع جراحة الفم والوجه والفكين )العلم كل . 5

 الموصل

 نوع المشاركة: باحث   26/04/2018

 

 ساسية/كلية طب األسنان/ جامعة الموصلألفرع العلوم ا االسبوع العالمي للتثقيف بالمضادات الحيوية. 6

 نوع المشاركة: حضور   19/11/2018

 

7                                                      .The PhD thesis from an examiner's perspective 

 

 فرع جراحة الفم والوجه والفكين/ كلية طب االسنان/ جامعة الموصل

 نوع المشاركة: محاضر    12/12/2018
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 . ندوة فرع العلوم األساسية/كلية طب األسنان/ جامعة الموصل8

 Microbiological Infections in Periodontal Diseases 

 نوع المشاركة: حضور     20/12/2018

 

/ كلية طب األسنان/ جامعة الندوة العلمية السادسة لفرع جراحة الفم والوجه والفكين )بالعلم نهتدي(. 9

 الموصل

 نوع المشاركة: باحث       29/04/2019

 

 

 الورش العلمية و ورش العمل:

 

 كلية طب األسنان/ جامعة بغداد-المستمرم الطبي ليالتشخيص الفمي ضمن برنامج التع دورة. 1

30/04-01/05/2007 

 

فرع العلوم األساسية/ كلية -في المجاالت البحثية minividasو  pcrطرق استخدام وتطبيقات جهازي . 2

 طب األسنان/ جامعة الموصل

03/05/2011 

 

 طب األسنان/ جامعة الموصلفرع جراحة الفم والوجه والفكين/ كلية  -الليزر وتطبيقاته في طب األسنان. 3

28-29/05/2012 

 

 

 .تحدة االمريكيةالواليات الم /فلوريدا -ورالندوا ورشة عمل طب الفم على هامش مؤتمر في .4

The world workshop on Oral Medicine VI. Hosted by the American 

Academy of Oral Medicine. Orlando-Florida/ USA. 9-12/04/2014                                                                                                 

 كلية التربية للعلوم االنسانية/الموصل - دورة سالمة اللغة العربية .5

14-21/05/2018   

 

6             .Dental Implantology from zero to 122 (International Dental Education 

Academy) 

 11/01/2019-10  -الموصل/ العراق           

 

 مركز التعليم المستمر/جامعة الموصل -دورة طرائق التدريس لغرض الترقية العلمية . 7 

 

9-22/01/2019 

  

جامعة كلية طب األسنان/فرع جراحة الفم والوجه والفكين/  -الخزن السحابي وكيفية التعامل مع المصادر. 8

 الموصل

28/02/2019 

 

 ORCID, Research ID ,Academia.eduالتعريف والتسجيل في مواقع . 9

 فرع العلوم األساسية/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصل   

31/03/2019 

 

 Endodontic Rotary        12/04/2019. أربيل/ العراق   10 

 

 ورشة عمل فرع جراحة الفم والوجه والفكين/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصل .11

CBCT interpretation in dentistry 29/04/2019 
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 اللجان والمناصب االدارية والعلمية:

 25/2/2009ية/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصل  من متحانإللدراسات العليا/ مسؤول اللجنة الجنة ا. 1

 18/11/2009لغاية 

 

 2009في كلية طب األسنان/ جامعة الموصل   لجنة اعداد معلومات عن الدراسات األولية. 2

 

 18/11/2009/ كلية طب األسنان/جامعة الموصل من متحانيةلدراسات العليا/ مسؤول اللجنة اإللجنة ا. 3

 30/3/2011لغاية 

 

  2011 في كلية طب األسنان/ جامعة الموصل . لجنة إتالف الدفاتر اإلمتحانية4

 

لغاية  30/4/2011األسنان/ جامعة الموصل من  ب/ كلية طمتحانية/ الدراسات األوليةاللجنة اإل. 5

1/11/2011 

 

 2012-2011للعام الدراسي / كلية طب األسنان/ جامعة الموصل لجنة منظومة قبول الدراسات العليا. 6

 

 27/3/2018من  / جامعة الموصلفي كلية طب األسنان لجنة التعليم المستمر. 7

 

/ كلية طب األسنان/ جامعة الموصل من والوجه والفكينمسؤول شعبة طب الفم/فرع جراحة الفم . 8

 1/9/2019لغاية  1/9/2018

 

 4/11/2018في كلية طب األسنان/ جامعة الموصل  من  OSCEلجنة امتحان ال . 9

 

 24/4/2019لغاية  20/2/2019في كلية طب األسنان/ جامعة الموصل من  لجنة متابعة برامج التوأمة. 10

 

 24/3/2019من في كلية طب األسنان/ جامعة الموصل  ة البحوث العلميمسؤولي استالل . 11

 

 جامعة الموصل والكليات المناظرة في الجامعات العالمية /لجنة التعاون بين كلية طب األسنان. 12

 24/4/2019من 

  2019/ 28/4من  ة تحرير مجلة نقابة أطباء األسنان العراقيةئعضو هي. 13

 

 23/5/2019في كلية طب األسنان/ جامعة الموصل من  اخالقيات البحث العلميلجنة . مقرر 14

 

 1/7/2019من  في كلية طب األسنان/ جامعة الموصل اللجنة الفنية لحل المشاكل االستراتيجية. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


