انغٛشح انزارٛخ ٔانؼهًٛخ

االعــــــــــــى ْ :جخ فبضم حغٍ
ربسٚخ انًٛـالد 1982/11/3:
انحبنخ انضٔجٛخ :يزضٔجخ
ػـــــذد األٔالد  :أصُبٌ
انذٚـــــــــــبَخ  :يغهًخ
انزـخـصــص  :دكزٕساِ ف ٙاالحٛبء انًجٓشٚخ انطجٛخ
انٕظٛفــــــّ

 :رذسٚغ ٙف ٙكهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

انذسجخ انؼهًٛخ  :اعزبر يغبػذ
ػُٕاٌ انؼًم  :كهٛخ طت االعُبٌ
انٓبرف انُقبل 07813502378 :
انجشٚذ إالنكزشَٔheba_micro08@yahoo.com : ٙ
عًبسرش اًٛٚم hiba.fadhil@codental.uobaghdad.edu.iq:

أٔالً  :انًؤْالد انؼهًٛخ
انذسجخ انؼهًٛخ

انجبيؼخ

انكهٛـــخ

انزبسٚخ

ثكبنٕسٕٚط

جبيؼخ ثغذاد

كهٛخ طت انجٛطش٘

2005

انًبجغزٛش

جبيؼخ ثغذاد

كهٛخ طت انجٛطش٘

2008

دكزٕساِ

جبيؼخ انُٓشٍٚ

كهٛخ انطت

2016

أخشٖ

صبَٛبً  :انزذسط انٕظٛف. ٙ
ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

يذسط يغبػذ

كهٛخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

2013-2009

2

يذسط

كهٛخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

ٔ -2013نحذ االٌ

صبنضبً  :انزذسٚظ انجبيؼٙ
ت

الجامعة

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

1

كهٛخ طت االعُبٌ

ثغذاد

ٔ 2009نحذ االٌ

2

كهٛخ طت االعُبٌ

أسٔك

2016

3

كهٛخ طت االعُبٌ

اثٍ انجٛطبس

2017

ساثؼبً  :انًقشساد انذساعٛخ انزٗ قًذ ثزذسٚغٓب.
د

انقغـــى

انغُـــــخ

انًـــــبدح

1

انؼهٕو االعبعٛخ

االَغجخ (انؼًه)ٙ

2009

2

انؼهٕو االعبعٛخ

االدٔٚخ(انؼًه)ٙ

2010

3

انؼهٕو االعبعٛخ

انفغهجخ(انؼًه)ٙ

2014-2011

انؼهٕو االعبعٛخ

4

ٔ-2015نحذ االٌ

االَغجخ(انؼًهٔ ٙانُظش٘)

خبيغب :انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انز ٙشبسك فٓٛب.
انؼُٕاٌ

د

انغُــخ

يكبٌ أَؼقبدْب

َٕع

.1

ندوة ادارة المياه

2016

طت االعُبٌ/ثغذاد

حضٕس

.2

ندوة االرشاد التربوي عن فايروس زيكا

2016

طت االعُبٌ/ثغذاد

حضٕس

.3

ندوة مجمس الوزراء

2016

طت االعُبٌ/ثغذاد

حضٕس
ثٕعزش

.4

ندوة االنترنيت

2016

طت االعُبٌ/ثغذاد

حضٕس)
حضٕس

.5

ندوة االرشاد التربوي عن الغش

2016

طت االعُبٌ/ثغذاد

حضٕس

.6

ندوة االرهاب الفكري

2016

طت االعُبٌ/ثغذاد

حضٕس

.7

مؤتمر كمية طب النهرين التاسع

2015

كهٛخ انطت  /جبيؼخ انُٓشٍٚ

يشبسكخ

.8

مؤتمر المجمس العراقي

2016

قبػخ انشٓٛذ د.دسة انًٕعٕ٘

حضٕس

.9

مؤتمر معهد الميزر

2015

جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 .10مؤتمر عموم الحياة

2015

كهٛخ انؼهٕو /ثغذاد

حضٕس

2016

قبػخ انشٓٛذ د.دسة انًٕعٕ٘

حضٕس

انًشبسكخ
( ثحش /

ثجٕعزش

11

المؤتمر العالمي الثالث لمطب والصحة
لمجامعة التقنية الوسطى

 12مؤتمر الدراسات العميا لطب االسنان

2016

قبػخ انشٓٛذ د.دسة انًٕعٕ٘

حضٕس

 13مؤتمر كمية الطب الدولي االول في كربالء

2016

كهٛخ انطت /جبيؼخ كشثالء

يشبسك ثجحش

 14المشاركة بحضور الندوة بعنوان (
االعتداء على الكوادر الطبٌة)

6172-71-71

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 15المشاركة بحضور محاضرة عن (الغش
فً االمتحانات) ندوة االرشاد التربوي
والتوجٌه النفسً
 16حضور المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة الطب
جامعة بغداد

6172-77-62

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

-63
6172/77/01

كهٛخ طت  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6172-76-61

ٔصاسح انجٛئخ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6172-76-62

جبيؼخ انُٓشٍٚ

حضٕس

6171-7-72

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6171-7-62

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6171-6-61

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6171 -6-62

جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6171/6/61

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 24حضور ندوة التطرف من النشاطات
األعالمٌة

6171-0-72

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 25المشاركة بحضور ورشة عمل السجالت
المختبرٌة

6171-0-2

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 26المشاركة بحضور الندوة العلمٌة بعنوان
(المعززات الحٌوٌة  ,هبة هللا غذاء
ودواء)
 27المشاركة بحضور حلقة دراسٌة فً فرع
العلوم األساسٌة

6171-2-71

جبيؼخ ثغذاد  /كهٛخ انضساػخ

حضٕس

6171-2-6

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 28حضور ندوة األرشاد التربوي والتوجٌه
النفسً فً فرع العلوم األساسٌة

6171\2\62

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 29الموتمر العلمً االول لجامعة ابن سٌنا
للعلوم الطبٌة والصٌدالنٌة

6171/77/72

جبيؼخ اثٍ عُٛب نهؼهٕو انطجٛخ

حضٕس

6171/76/72

ٔانصٛذالَٛخ
قبػخ انشٓٛذ د.دسة انًٕعٕ٘

حضٕس

17
18
19
20
21
22
23

30

المشاركة بحضور ورشة العمل فً
الجمعٌة العلمٌة لصٌانة المصادر الوراثٌة
والبٌئٌة العراقٌة ووزارة الصحة والبٌئة
وأرث
تنوع احٌائً
مواردنا
بعنوان
المنعقدة فً
المائٌةالبٌئٌة
الجرائم
حضور ندوة
حضاري
الدنا العدلً للبحث والتدرٌب /
مركز
جامعة النهرٌن
المشاركة بحضور ندوة ضمان الجودة
وتقوٌم االداء بعنوان( األعتمادٌة خطوات
بأتجاه الجودة)
المشاركة بحضور ندوة االرشاد التربوي
والتوجٌه النفسً عن ( التدخٌن طاعون
العصر)
المشاركة بحضور ورشة العمل بعنوان
الترمٌز األلكترونً فً كلٌة طب األسنان
/جامعة بغداد
المشاركة بحضور فً ندوة علمٌة بعنوان
( الثروات المائٌة العراقٌة من سد
الموصل وحتى خور الزبٌر)
القاء محاضرة فً حلقة دراسٌة سمنار /
فرع العلوم االساسٌة

موتمر مدٌنة الطب /وزارة الصحة

 31الموتمر العلمً الدولً الخامس للوراثة
والبٌئة /جمعٌة صٌانة المصادر الوراثٌة
والبٌئٌة العراقٌة ووزارة الصحة والبٌئة
 32الموتمر العلمً الدولً الثانً لكلٌة
النسور الجامعة

-61
6172/0/62

ٔصاسح انجٛئخ

حضٕس

6172/2/2-2

كهٛخ انُغٕس انجبيؼخ

يحبضش

 33الموتمر العلمً العاشر للبحوث الزراعٌة
المنعقد فً جامعة بغداد

-2
6171/76/1

كهٛخ انضساػّ/جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 34المؤتمر الثانً عشر للدراسات العلٌا فً
كلٌة طب األسنان  /جامعة بغداد

-61
6171/67/67

قبػخ انشٓٛذ د.دسة انًٕعٕ٘

حضٕس

 35المؤتمر االول للدراسات العلٌا فً كلٌة
الطب  /جامعة بغداد

6172/6/66

قبػخ انشٓٛذ د.دسة انًٕعٕ٘

حضٕس

 36مؤتمر طب األسنان السنوي التاسع عشر
بكلٌة طب األسنان  /جامعة بغداد

-73
6172/0/61

قبػخ انشٓٛذ د.دسة انًٕعٕ٘

حضٕس

 37الندوة العلمٌة (التغٌرات البٌئٌة والمناخٌة
فً العراق والعالم) المقامه من قبل جمعٌة
المصادر الوراثٌة والبٌئٌة العراقٌة وكلٌة
الخوارزمً
الثانٌة فً فرع امراض
الهندسةالعلمٌة
 38الندوة
وجراحة ماحول االسنان

6171/71/07

كهٛخ ُْذعخ انخٕاسصي/ ٙجبيؼخ

حضٕس

6171/3/62

ثغذاد
كهٛخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6171/71/66

كهٛخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6171/77/62

كهٛخ طت االعُبٌ /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 41ندوة استخدام برنامج () END NOTE
لكتابة البحوث واالطارٌح المقامه فً فرع
المعالجة
 42ندوة االرشاد التربوي والتوجٌة النفسً

6171/77/63

كهٛخ طت االعُبٌ /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

6172/7/3

كهٛخ طت االعُبٌ /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 43ندوة االرشاد التربوي والتوجٌة النفسً

6172/6/61

كهٛخ طت االعُبٌ /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 44ندوة االرشاد التربوي والتوجٌة النفسً

6172/0/72

كهٛخ طت االعُبٌ /جبيؼخ ثغذاد

حضٕس

 39محاضرة عضوٌة كلٌة الجراحٌن الملكٌة
البرٌطانٌة المقامه فً كلٌة طب
االسنان/جامعة بغداد
 40ندوة االرشاد التربوي والتوجٌة النفسً

عبدعب  :األَشطخ انؼهًٛخ االخشٖ .
داخم انكهٛخ

ع
ا
ث
ػ
ا

خبسط انكهٛخ

انًشبسكخ ف ٙدٔسح انزؼهٛى انًغزًش كًحبضش
ف ٙفشع انؼهٕو االعبعٛخ2016 /4/13

دٔسح انهغخ انؼشثٛخ  127نهزذسٚغٍٛ

انًشبسكخ ف ٙدٔسح انزؼهٛى انًغزًش كحضٕس
ف ٙفشع انؼهٕو االعبعٛخ2016 /3/7

دٔسح انزأْٛم انزشثٕ٘  153نهزذسٚغٍٛ

انًشبسكخ ف ٙدٔسح انزؼهٛى انًغزًش كًحبضش
ف ٙفشع انؼهٕو االعبعٛخ2016 /12/18

دٔسح انزشقٛبد انؼهًٛخ 2012

دٔسح انًذقق انجٕدح 2016

دٔسح ػٍ رفبػم عهغهخ انجهًشح 2012ف ٙجبيؼخ
انُٓشٍٚ

ػضٕ ف ٙػذد يٍ انهجبٌ داخم انكهٛخ

انًشبسكخ ف ٙدٔسح ػٍ انًجالد انًضٚفخ 2016

سئبعخ ػذد يٍ انهجبٌ داخم انفشع

يقٛى ػهً ٙف ٙيجهخ راد ػبيم ربصٛش 2016

المشاركة بحضور حلقة دراسٌة فً فرع العلوم
األساسٌة 6172/76/2

ٔسشخ ػًم فٔ ٙصاسح انجٛئخ 2016

انقبء يحبضشح ف ٙدٔسح رؼهٛى يغزًش2017

:

انًشبسكخ ف ٙانُذٔح انؼهًٛخ ( االعظ انٕساصٛخ
نهؼُف ٔانؼذٔاَٛخ) ثزبسٚخ  2017/3/28انًُؼقذح
ف ٙانًشكض انؼشاق ٙنجحٕس انغشطبٌ ٔانٕساصخ

انقبء يحبضشح ف ٙحهقخ دساعٛخ ف ٙفشع انؼهٕو
االعبعٛخ 2017

ػ

انًغزُصشٚخ
/انجبيؼخ
انطجٛخ
انؼهًٛخ (انًؼضصاد انحٕٚٛخ
ف ٙانُذٔح
يشبسكخ
ْجخ هللا غزاء ٔدٔاء) ثزبسٚخ 2017/4/17
انًقبيّ ف ٙقغى ػهٕو االغزٚخ /كهٛخ

ض

انًشبسكخ ف ٙدٔسح انزؼهٛى انًغزًش ف ٙفشع انؼهٕو
االعبعٛخ2017/12/18

ٔ
ٚ
ح

ا

انقبء يحبضشح ف ٙدٔسح رؼهٛى يغزًش 2017/12/23

انًشبسكخ ف ٙدٔسح انزؼهٛى انًغزًش ف ٙفشع انؼهٕو
االعبعٛخ 2018/4/2
انًشبسكخ ف ٙدٔسح انزؼهٛى انًغزًش ف ٙفشع انؼهٕو
االعبعٛخ2018/3/ 5

نٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٙ

ٔسشخ انؼًم انؼهًٛخ ( ػالقخ
انًشبسكخ فٙ
انضساػخ/جبيؼخ ثغذاد
انجٛئخ ثبنفٌُٕ ٔانحشف انٛذٔٚخ ٔانزشاصٛخ)
انًقبيّ يٍ قجم جًؼٛخ انًصبدس انٕساصٛخ
ٔانجٛٛئٛخ انؼشاقٛخ ٔدائشح انًزُضْبد /ايبَخ
ثغذاد ثزبسٚخ 2018/1/13
حضٕس ٔسشخ انؼًم (انفحٕصبد انذٔسٚخ
نًٛبِ انششة) ف ٙقغى ػهٕو انحٛبح/جبيؼخ
ثغذاد ثزبسٚخ 2017/11/22

اليوجد

صبيُب :كزت انشكش  ،انجٕائض ٔ شٓبداد انزقذٚش.
د

كزبة انشكش أٔ انجبئضح أٔ شٓبدح

انغُخ

انجٓخ انًبَحخ

1

شكشٔرقذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ طت االعُبٌ

كهٛخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

2011

23

شكشٔرقذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ طت االعُبٌ

كهٛخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

2011

3

شكش ٔرقذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ طت االعُبٌ

كهٛخ طت االعُبٌ/جبيؼخ ثغذاد

2011

4

شكش ٔرقذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ انطت

كهٛخ طت ا/جبيؼخ ثغذاد

2011

5

شكش ٔرقذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ طت االعُبٌ

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

2011

6

شكش ٔرقذٚش يٍ ػًٛذ كهٛخ طت انُٓشٍٚ

كهٛخ انطت  /جبيؼخ انُٓشٍٚ

2015

7

شكش ٔرقذٚش يٍ سئظ جبيؼخ أسك

جبيؼخ أسٔك

2016

8

شكش ٔرقذٚش يٍ انؼًٛذ نهُشش ثحضٍٛ

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

2017

9

شكش ٔرقذٚش يٍ انؼًٛذ ػٍ نجُخ انًجبْش

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

2017

10

شكش ٔرقذٚش يٍ انؼًٛذ ػٍ ػًم رطٕػٙ

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

2017

شكش ٔرقذٚش يٍ انؼًٛذ نُشش ثحض ٍٛٛفٙ
يجالد ػبنًٛخ

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

2017

شكش ٔرقذٚش يٍ انؼًٛذ ػٍ رصهٛح شبشخ
انؼشض ف ٙانًخزجش

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

2017

شكش ٔرقذٚش يٍ انؼًٛذ ػٍ نجُخ انكزت
ٔانًجالد

كهٛخ طت االعُبٌ  /جبيؼخ ثغذاد

2018

شكش ٔرقذٚش يٍ سئٛظ انجبيؼخ نُشش ثحش
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