السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :هدى معتز اسماعيل خليل
تاريخ الميـالد ١٩٨٤/٣/٨ :
التـخـصــص

 :ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين

الوظيفــــــه

 :طبيب اسنان

الدرجة العلمية  :الخامسة
تاريخ الحصول على اللقب العلمي٢٠١٥/٥/٢١ :
عنوان العمل  :كلية طب األسنان\جامعة بغداد
هاتف العمل \ :
الهاتف النقال ٠٧٧٠٥٨٤١٧٠٣ \ :
البريد إاللكتروني dr_huda2012@yahoo.com :

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

مدرس مساعد

بغداد

طب االسنان

٢٠١٥/٥/٢١

بغداد

أخرى

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

طبيب اسنان /معيدة

كلية طب األسنان /جامعة بغداد

3

طالبة دراسات

كلية طب االسنان /جامعة بغداد

4

تدريسية مدرس مساعد

قسم جراحة الفم والوجه والفكين /كلية طب
االسنان /جامعة بغداد

5

من  7/7/2008الى –
2012/10/14
من  2012/10/14الى
2015/4/14
من 2015/4/14الى تاريخ
تقديم الطلب

6
ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية طب االسنان

بغداد

 ٢٠٠٨الى االن

2

\

3

\

4

\

5

\

6

\

7

\

8

\

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

مادة التشريح

المرحلة األولى والثانية

 2015الى االن

2

جراحة الفم

المرحلة الرابعه

3

جراحة الفم (سريري)

المرحلة الرابعة

4

جراحة الفم (سريري)

المرحلة الخامسة

2015

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت
1
2
3
4
5
6
7

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

. المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:ًسادسا
نوع المشاركة

مكان أنعقادها

السنــة

 بوستر/ ( بحث
التعليم
حضور دورة
)حضور
المستمر

 جامعة بغداد/كلية طب األسنان

2015

محاضر في دورة
الزراعة

 جامعة بغداد/كلية طب األسنان

2016

العنوان

ت

Certificate of
attendance in the
exhibition of
continues education
in oral surgery
department
10 December 2015

1

Certificate of
participation as a
lecturer in implant
exhibition in oral and
maxillofacial surgery
department
13-17 march 2016.

2

حضور دورة التعليم
المستمر

حضور مؤتمر

حضور مؤتمر

 جامعة بغداد/كلية طب األسنان

مدينة الطب

مدينة الطب

2016

Certificate of
attendance in the
exhibition of
continues education
for Implant Course in
oral surgery
department 2016.

2016

Certificate of
attendance in Iraqi
board for medical
specialist conference
in medical city in
Baghdad
16-17 March 2016.

2016

Certificate of
attendance in
The 3rd International
scientific conference
of medical and health
specialties
23-24 March 2016

3

4

5

6

حضور المؤتمر العلمي
المهني االول
من -11-30
تحت شعار تطوير التمريض
2016
والقبالة
الى 2016-12-1

Certificate of
attendance in
Medical city
scientific conference
21-22

December
2016

مدينة الطب

مدينة الطب

حضور مؤتمر

حضور مؤتمر

12

اقيمت من قبل قسم ضمان
الجودة واالداء الجامعي/
رئاسة جامعة بغداد
في رحاب كلية

13

طب االسنان
 15-16/3/2016كلية طب األسنان /جامعة بغداد

مشاركة في دورة
تدريبية (مدقق جودة
داخلي)

حضور مؤتمر

Certificate of
attendance in
Medical city
conference in
Baghdad
13-14 December
2017

2017

مدينة الطب

حضور مؤتمر

14
مؤتمر الجمعية العراقية
لجراحة الوجه والفكين.

3 March
2017

نقابة اطباء االسنان

15
المشاركة في دورة زراعة
األسنان
Implantology
course
(داخل جامعة بغداد)

حضور دورة

25-29 March
2018

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

الزراعة

16
Certificate of
attendance in the
exhibition of
continues education
in oral surgery
department

12 December
2017

حضور دورة التعليم
كلية طب االسنان/جامعة بغداد

المستمر

17
مؤتمر الجمعية العراقية
لجراحة الوجه والفكين.

2018

نقابة اطباء االسنان

حضور مؤتمر

18
حضور ندوة
رئاسة مجلس
الوزراء /قاعة
رقم  1في كلية
طب االسنان
22 / 3 / 2016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

حضور ندوة

19

حضور ندوة ادارة
المياه /قاعة
فاضل القدسي

2016/3/28

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

حضور ندوة

20

محاضر في دورة
محاضر في دورة التعليم
المستمر 2018

2018

كلية طب االسنان /جامعة بغداد

20

دورة سالمة اللغة العربية

من
2018/11/11
الى
2018/11/15

كلية طب االسنان /جامعة بغداد

التعليم المستمر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

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

2016

محل النشر

(published in J
Bagh College
Dentistry, Vol.
28(1), March 2016.

أسم البحث

An Assessment of the Efficacy of
Sinus Balloon Technique on
Transcrestal Maxillary Sinus
Floor Elevation Surgery as a part
of requirement for MSc degree

ت

1

2016

2018

2018

2018

2018

2018

Journal
of
baghdad
college
of
dentistry
2016

Journal of
Craniofacial
Surgery, 2018

Journal
of
Craniofacial
Surgery,
2018.
International
journal
of
implant
dentistry
2018.

Oct 2018 Journal of
Craniofacial
Surgery.

Oct 2018 Journal of
Oral
and
Maxillofacial
Surgery.

Assessment of cysts & cystic-like
lesions of the jaws and its effect
on adjacent structures by using
cone
beam
computed
tomography (CBCT).

The
modified
Caldwell-luc
approach
in
retrieval
of
accidently displaced root into the
maxillary sinus-A case report.

The first patient report of tongue
abscess among Iraqi population

2

3

4

Is antral membrane balloon
elevation
truly
minimally
invasive technique in sinus floor
elevation surgery? A systematic
review. International journal of
implant dentistry 2018.

5

Novel Application of PlateletRich Fibrin as a Wound Healing
Enhancement in Extraction
Sockets of Patients Who Smoke,
Oct 2018 Journal of Craniofacial
Surgery.

6

Pain reduction in extensive apical
surgery of anterior maxilla: A
comparative clinical study, Oct
2018 Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery.

7

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓
✓

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

1
2
3
4

كتاب شكر
كتاب شكر

التقدير

الجهة المانحة
معاون رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
العميد

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.

السنة
2018
2018

أسم الكتاب

ت
1
2
3
4
5
6

ثاني عشر :اللغــات.
✓ انكليزي
✓ غربي

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

