
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير

      عبير غالب عبد الخالق عبد الكريم:       ـم ـــــــــاالســ

  1985/ 8/ 30 : تاريخ الميـالد 

 عزباء الحالة الزوجية :

 -    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

      ماجستير معالجة االسنان:        صــالتـخـص

 طبيبة اسنان:       ه ــــــالوظيف

   مدرس مساعد     الدرجة العلمية :

           كلية طب االسنان /جامعة بغداد:      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

     07702666174:     الهاتف النقال

 abeer.ghalib@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2008 /7 /15 طب االسنان بغداد

 21/5/2014 طب االسنان بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

   

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي .

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 21/6/2009 كلية طب االسنان معيدة 1

 21/5/2014 كلية طب االسنان مساعدمدرس  2

 



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها مشاريع التخرج :ثالثاً 

 السنــة اسم الطالب المشروع اسم ت

1 Recent Concept of Endodontic 
Instrumentation (Review of 

Literature)  

 2015-2014 اللة

2 Smile Design (Review of 
Literature) 

 2016-2015 سارة فيصل

3 Cleaning and Disinfection Of 
Root Canal System (Review of 

Literature) 

 2016-2015 سارة عدنان

4 Color, shade matching and 
esthetic (Review of Literature)  

 2017-2016 فاطمة احمد

5 Preheated composite (Review of 
Literature)  

 2017-2016 فرح عبد الجبار

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : رابعا

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
) بحث / بوستر 

 حضور(
 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 23/11/2011 ندوة علمية 1

 14/12/2011 دورة تعليم مستمر 2
كلية طب  معالجة االسنانقسم 

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

 20/03/2012 دورة تعليم مستمر 3
كلية طب  قسم معالجة االسنان

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

4 
المؤتمرالوطني الموحد االول لكليات 

 طب االسنان العراقية
 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 24-26/04/2012

 27/11/2013 مستمردورة تعليم  5
كلية طب  /قسم معالجة االسنان

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

6 
 ورشة عمل حشوات الجذور

(New technology in shaping the 

root canal system) 
09/11/2016 

قسم معالجة االسنان/ كلية طب 
 االسنان/ جامعة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 24/11/2016 ندوة االرشاد التربوي والتوجيه النفسي 7
كلية طب  /فرع العلوم االساسية
 االسنان/ جامعة بغداد

 حضور

 25/11/2015 دورة تعليم مستمر 8
كلية طب  /قسم معالجة االسنان

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

9 
مؤتمر د.رافع الجبوري في تجميل 

 االسنان
 نقابة طب االسنان العراقية 9-10/9/2016

 حضور

10 
Baghdad endodontic 

conference 
 نقابة طب االسنان العراقية 20/2/2016_19

 حضور

11 
Medical specializations 

conference 
 كلية الطب/جامعة بغداد 16-17/3/2016

 حضور

12 

3rd international scientific 

conference of medical and 

health specialist 
23-24/3/2016 

الطبية/جامعة الكلية التقنية 
 التقنية الوسطى

 حضور

13 
2ed prosthodontics 

department symposium 
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 5/4/2016

 حضور

14 
ورشة عمل )التقنيات الحديثة 

 المستخدمة في زراعة االسنان(
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 17/5/2016

 حضور

 March 2016 دورة تعليم مستمر 15
كلية طب  /قسم معالجة االسنان

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

16 
11th postgraduate 

conference  
 كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 7-8/12/2016

 حضور

 8/4/2015 دورة تعليم مستمر 17
كلية طب  /قسم معالجة االسنان

 االسنان/ جامعة بغداد
 حضور

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :خامسا 

 نقابة طب االسنان العراقية •

 



 

 

 

 

 

 

 

  ً  و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : سادسا

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهادة تقديرية 1

 2008 رئيس الوزراءمكتب نائب  كتاب شكر 2

 2014 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2016 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 4

5    

 

 سابعا: اللجان.
 2014تدقيق البيانات عن اعداد خريجي الدراسات العليا  •

 لجنة وحدة مخزن الفرع •

 الغيابات ةلجنة متابع •

 ات.ــ:اللغ ثامنا

      العربية •

        االنكليزية •

 CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

   


