
استمارة السيرة الذاتية والعلمية                                  
صديق أسماء لدكتورةل

  

drasmaas@yahoo.comالبريد اللكترونياسماء صديق بركع خلف الدوريالسام  الرباعي و اللقب

عراقيهالجنسيةmars-1969-10تاريخ ومحل الولداة

4عددا الولدامتزوجةالحالة الزوجية

                        ErbilالعنوانA10802647رقم جواز السفر

 مكان العمل المسائيكلية طب السنان - جامعه الموصلمكان العمل الصباحي

27704011925رقم تلفون 17702664081رقم  التلفون
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05/04/1994تاريخ التعيين في الجامعة05/09/1992تاريخ اول تعيين في داوائر الدولة

اللقاب العلميةالشهاداات

تاريخ الحصول اللقب العلميتاريخ الحصول الكلية - الجامعة المانحةالشهاداة

06/03/1999مدرس مساعد01/06/1992طب اسانان بغداداالبكلوريوس

02/03/2002مدرس 12/12/1998طب اسانان بغداداالماجستير

2005--12--18استاذ مساعد12/03/2003طب اسانان بغداداالدكتوراه
28/05/2014استاذ    

البحوث العلمية

اول:ا- البحوث المنشورة

عنوان البحثالتسلسل
تاريح النشراسام المجلةمنفردا\مشترك

كلفة
البحث

1
computer assistant morphometric evaluation of histomorphometric effectsof low energy laser irradiation on the developing rat

dentition
masteri.d.j.vol--20026--2002

 
2the effect of the honey on the healing process of oral ulcer (exp. Study)منفرداi.d.j.vol--336--2003 

      
3teratogenic effect of hydrocortisone on the development the secondary palat  of albino rats(exp. Study)منفرداi.d.j.336--2003 

      
4glycoconjugate cytochemistryin normal and hydrocortisone treated rats(exp. Study)phdj.o.b.c.o.d.vol.17.n.32005 

      
5the effect of adminstration of hydrocortisone sodium succinate on the periodontium of albino rats(exp.histochemical study)منفرداj.o.b.c.o.d.vol.17.n.32005 

      

mailto:drasmaas@yahoo.com


6the effect of the honey on the healing process of oral ulcer(clinical study)مشتركj.o.b.c.o.d2008 
      

7effect of nigella sativa oil (black seed)on the chemical induced ulcer in rabbits(exp. Study)مشتركr.d.j.vol10.n.12010 
      
     
     
     

8light microscopic investigation of developing rat teeth after atenolol drug adminstration(exp. Study)منفرداr.d.j.vol.112011 
      

9histometric evaluation of atenolol effect on developing rat dentition(exp. Study)منفرداr.d.j.vol.12012 
      

10Histological role of local estrogen adminstration on the healing of traumatic alveolar bone fracture(exp. Study on rabbits)مشتركr.d.j.vol132013 
11the effect of Myrrh on the healing of chemical induced ulcer (exp. Study)مشترك   
12the effect of qost (costus speciousus) on the healing of oral incisions in rabbits (exp. Study)مشترك   

ثانيا:ا- البحوث المقبولة للنشر

عنوان البحثالتسلسل
تاريح النشراسام المجلةمنفردا\مشترك

كلفة
البحث

             
             
             

13clinical assessment of relapse with antiosteoporotic drugs after orthodontic teeth movement exp study مشتركigr in sti vol 3  
14scanning electron microscopic investigation of nd yag ,er yag laser with and without acid treated teeth acomperative study10منفردا  

      
ثالثا:ا- البحوث قيد النجاز

كلفة البحثنسبة النجازمنفردا\مشتركعنوان البحثالتسلسل
     
     
     
     
     
     
     

المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية

اول:ا- المؤتمرات
الكلفةنوع المشاركة :اباحث ، محاضر ، حضورتاريخ النعقادادااخال  خاارج القطرعنوان المؤتمرالتسلسل

 باحث2001دااخال  المؤتمر القطرى الول لتطبيقات الليزر1
 حضور2006--1998دااخالمؤتمرات كلية طب السانان بغدادا2
 حضور ومشاركه 2005--2003دااخالداورات التعليم المستمر التشخيص الفمى --طب اسانان بغدادا3
 حضور2009--2008دااخالالندوة العلمية التخصصية لصناعة السانان--طب اسانان الموصل4
 حضور ومشاركه 2011--4دااخالالمؤتمرالعلمى الخامس كلية طب اسانان الموصل5
 حضور ومشاركه 2012\4\5-3دااخالمؤتمر اليوبيل الذهبي /كلية طب الموصل نصف قرن من العطاء والرتقاء6
 حضور ومشاركه 2012\4\26دااخالالمؤتمر الول الوطني لكليات طب السانان في العراق7
 حضور ومشاركه 2013دااخالمؤتمر كليه الطب8
 حضور ومشاركه 2013--10دااخالالمؤتمر العلمى الول لعلوم طب السانان9

 حضور ومشاركه 2013--5دااخالالمؤتمر الرابع لم الشمل10
  حضور مشاركه May-18-04دااخال  osicosمؤتمر  11

     ملتقى الطلبي الول 12
16-18-april-
  حضور ومشاركه 2019

             



ثانيا :ا الندوات العلمية
الكلفةنوع المشاركة :اباحث ، محاضر ، حضورتاريخ النعقادادااخال  خاارج القطر التسلسل

 حضور02/05/2012دااخال الندوة التخصصية لفرع المعالجة/كلية طب السانان1
 حضور2013--11دااخالندوة التصوير فى فرع الجراحه2
 حضور2013--11دااخالندوة بموضوع الساتراتيجيه والهيكليه الجامعيه3
 حضور2009--2008دااخالندوة العلميه التخصصيه لصناعه السانان4
 حضور01/02/2011دااخالندوة فرع الجراحه5
 حضور1012-2دااخالالندوة التخصصية لفرع الجراحه الليزر /كلية طب السانان6
 حضور ومشاركه 2013دااخالندوة نقابه السانان7
 حضور ومشاركه May-14دااخالالندوة العلميه التخصصيه فرع التقويم8
 رئيس جلسهApr-19 ندوة علميه سااداساه فرع الجراحه9

      
             

ثالثا :ا الحلقات الدراساية
الكلفةعددا المشاركينتاريخ النعقاداالجهةعنوان الحلقةالتسلسل

 201250\12\12كلية طب السانانحلقة داراساية لفرع الجراحة1
 Apr-1250كلية طب السانانحلقة داراساية لفرع الجراحة شعبه طب الفم2
 Mar-1230كلية طب السانانحلقه فرع الجراحه شعبه الشعه3
 1250--2012كلية طب السانانحلقه فرع الجراحه شعبه امراض الفم4
 Apr-1430كليه طب الساناننشاطات التعليم المستمر فرع الجراحه5

      

مطبوعات مختلفة : كتب منهجية ، كتب مساعدة ، كتب مترجمة ، اخرى

الكلفةنوع المطبوععنوان المطبوع
   
   
   

اليفادات

ادااريةعلمية
التكلفةخاارج \ دااخال القطرتاريخ اليفاداالغرض منهالتكلفةخاارج \ دااخال القطرتاريخ اليفاداالغرض منه

        
        
        
        
        
        

الشهاداات التقديريةالزيارات العلمية و  ورش العمل

التاريخسابب الحصول عليهاالتكلفةخاارج \ دااخال القطرالتاريخالغرض منها
      
      
      
      
      
      
      
      

اللجان العلمية



اول:ا لجان مناقشة
الكلفةالتاريخالكلية\الجامعةالشهاداة الممنوحة :اداكتوراه ، ماجستير ، دابلومالعنوانالتساسال

 2008طب اسنان موصلرساله ماجستيررئيسة لجنة مناقشة1
 2009طب اسنان موصلماجستير عضوة لجنة مناقشة2
 2010طب اسنان موصلماجستير رئيسة لجنة مناقشة3
 2010طب اسنان موصلماجستير رئيسة لجنة مناقشة4
 2011طب اسنان موصلماجستير عضوة لجنة مناقشة5
 2011معهد طب الليزر جامعه بغدادماجستير عضوة لجنة مناقشة6

 2011طب اسنان موصلماجستير رئيسة لجنة مناقشة7

 2013طب اسنان موصل  دكتوراه عضوة لجنه مناقشه8

 ماجستير عضوة لجنه مناقشه9
طب

اسنانموصل
 2011 

 2012طب اسنان موصل  ماجستير عضوة لجنه مناقشه10

 ماجستير رئيسه لجنه مناقشه11
 

طب اسنان جامعه
هولير

10--2016 

 ماجستير عضوة لجنه مناقشه12
 

طب اسنان جامعه
هولير

11--2016 

 Oct-16هولير جامعه  ماجستير رئيس لجنه13

 Oct-16جامعه هولير  ماجستير عضوة لجنه مناقشه14

 May-19الموصل  دكتوراه رئيس لجنه15

 Aug-19الموصل  دكتوراه رئيس لجنه16

        
ثانيا :ا لجان تقويم

الكلفةالتاريخالكلية\الجامعةاطروحةداكتوراه ، رساالة ماجستير ، دابلوم ،بحثالعنوانالتساسال

بحوث ترقيهبحوث ترقية1
طب اسانان النبار

2008--
2010

 

 2010طب اسانان اتكريت3بحوث ترقيه2
 2011طب اسانان النبار وبابل4بحوث ترقيه3

مقوم علمي اطاريح داكتوراهمقوم علمى4
الوزارة 

2010-
2011

 

 2012طب اسانان الكوفة بحوث6تقييم البحوث لغرض التعضيد5
 2012طب اسانان النبار بحوث4تقييم بحوث ترقية6
 2012وزارة2عدداتقييم بحوث داكتوراه /وزارة7
 2013 الوزاره 1   داكتوراه / وزارةبحث 8
 2014 تكريت 3    ب ترقيه 9

1عددا   تقييم بحث ترقيه 10
طب اسانان
الموصل

 2013 

 2014وزاره  1    تقييم بحث وزاره ماجستير 11

 2018موصل  1 تقييم بحث اساتلل وتخصص 

         

         
         

ثالثا :ا الشراف على طلبة الدراساات العليا
الكلفةالتاريخالكلية\الجامعةالشهاداة الممنوحة :اداكتوراه ، ماجستير ، دابلومالعنوانالتساسال

داكتوراهاشراف مشترك لرسااله داكتوراه1
طب اسانان الموصل

2013-
2015

 

      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      

اللجان و المناصب الداارية

 
التكلفةتاريخ النتهاءتاريخ البدءنوع التكليفالتسلسل

 20082017--10مسؤولة شعبة امراض الفم1
عضو لجنه انضباط20092012--10لجنة انضباط الطلبة2
 20122017--4لجنة الترقيات العلمية3
 20082017--9اللجنة العلمية لفرع الجراحة4
 20162017--8رئيسه لجنه مقاصه 5
 12/12/20162017رئيسه لجنه ترقيات --علميه6
  10/07/1905رئيس لجنه علميه مركزيه7
  01/04/2019لجنه علميه مؤتمر طلبي8
  01/01/2019عضوة لجنه اشراف طلب المرحله الولى9

10    
11    

الشراف على نشاطات طلبية

التكلفةالتاريخعنوان النشاطنوع النشاط :ا موسام ثقافي ، معرض علميالتسلسل
1    

 2012بوساترات جداريه معرض علمي  
 Apr-19مجسمات وبوساتراتمعرض علمي  
     
     
     

نشاطات اخارى

التكلفةالتاريخنوع النشاط
   
   
   
   

كتب الشكر والمكافآت

المكافآتالشكر
التاريخالجهة المانحةسابب الحصول عليهالتسلسلالتاريخالجهة المانحةسابب الحصول عليهالتسلسل

    1999جامعة بغدادشهادة تقديرية دورة التاهيل التربوى1
     1999كلية طب اسنان بغداد-كتاب شكر--خدمة الكلية2
     1999كلية طب اسنان بغداد-كتاب شكر--خدمة الكلية3

          
     2008كلية طب اسنان الموصل-كتاب شكر--خدمة الكلية4
    2011الموصل  شهادة تقديريه فرع الجراحه5



    2011الموصل  كتاب شكر فرع الجراحه6
    2011كلية طب السنان الموصل كتاب شكر--لجنة فى المؤتمر العلمى7
    2012كلية طب السنان الموصل كتب شكر لمشاركتها في لجنة الترقيات8
    2012كلية طب السنان الموصل كتاب شكر من فرع الجراحة9

    2013معاون العميدخدمة الكلية10
    2013العمادهكتاب شكر خدمه الكليه11
    Feb-14العمادهكتاب شكر خدمه الكليه12
    2014--5الجامعهشهاده تقديريه 13
    Apr-16العمادهكتاب شكر خدمه الكليه14
    2015--12الجامعهكتاب شكر رئيس جامعه15
    Jul-18جامعهشكر جامعه كركوك16
       Sep-18جامعه  شكر رئيس ج الموصل17
       Dec-18الموصل  شكر عماده18
       Feb-19عماده  تقديريه 19
       Apr-19عماده  تقديريه 20

             
       Apr-19عماده  تقديريه 21
       May-19عماده  شكر عماده22
       Jun-19عماده  شكر عماده23

         


