
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

          نبال محمد هوبي:   ـم ـــــــــاالســ

  1978-8-9: تاريخ الميـالد 

 متزوجه الحالة الزوجية :

   ثالثه  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمه  :   الديـــــــــــانة

         طب االسنان الوقائي:     صــالتـخـص

  تدريسيه:      ه ــــــالوظيف

   استاذ مساعد    العلمية :الدرجة 

             جامعة بغداد–كلية طب االسنان :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 :         الهاتف النقال

 Nibal_mohammed@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2001 طب االسنان بغداد

 2007 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 

 
 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 -2004   2001من  بغداد سنانطب اال 1

 ولحد االن 2007من بغداد طب االسنان 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2004الى 2001من  جامعة بغداد-طب االسنان طبيب اسنان 1

 2007 ال 2004من جامعة بغداد-طب االسنان طالبة دراسات عليا)ماجستير( 2

 2011الى 2007من  جامعة بغداد-نانطب االس مدرس مساعد 3

 2015الى 2011من جامعة بغداد-طب االسنان مدرس 4

 ولحد االن 2015 من  جامعة بغداد-طب االسنان استاذ مساعد 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

-مختلف فروع كلية طب االسنان  1

 جامعة بغداد

  2001-2002 

 2004-2003 طب اسنان االطفال والوقائي -عيادات المرحله الخامسه االطفال والوقائيفرع طب اسنان  2

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 3

 مختبر طب اسنان المجتمع

2007-2008 

 ائيطب اسنان الوق -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 4

 مختبر طب اسنان المجتمع

2008-2009 

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 5

 مختبر طب اسنان المجتمع

2009-2010 

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 6

 مختبر طب اسنان المجتمع

2010-2011 

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 7

 مختبر طب اسنان المجتمع

2012-2013 

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 8

 مختبر طب اسنان المجتمع

2013-2014 

 طب اسنان الوقائي -رحله الخامسه عيادات الم فرع طب اسنان االطفال والوقائي 9

 مختبر طب اسنان المجتمع

2014-2015 

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 10

 مختبر طب اسنان المجتمع

2015-2016 



 

 

 

 

 

 

 

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 11

  

2016-2017 

 طب اسنان الوقائي -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 12

 طب اسنان الوقائي -عيادات الدراسات العليا

 لطلبة الدراسات العليا تدريس محاضرات  الوبائيات  

 

 

2017-2018 

 يطب اسنان الوقائ -عيادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائي 

 طب اسنان الوقائي -عيادات الدراسات العليا

 تدريس مادة طب اسنان المجتمع .المرحله الثالثه

2018-2019 

 

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات وت لمؤتمرااسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 nutrition assessment in   ندوة  1

preventive dentistry 

فرع طب اسنان االطفال  2012

كلية طب -والوقائي

 بغداد جامعة-االسنان

 حضور

 validation of internationalندوة  2

caries detection and assessment 

system using x-ray 

microtomography  

فرع طب اسنان االطفال  2012

كلية طب -والوقائي

 جامعة بغداد-االسنان

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  polymerase chain reaction  2012  ندوة 3

كلية طب -والوقائي

 جامعة بغداد-االسنان

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  mercury hazard  2013    ندوة 4

كلية طب -والوقائي

 جامعة بغداد-االسنان

 حضور

 يهقضايا االداء الجوهر ندوة مراجعة 5

 في المؤسسات االكاديميه

-كلية طب االسنان 2013

 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان 2016 ندوة االعتداء على الكوادر الطبيه 6

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة االدمان على وسائل  7

 االتصاالت االلكترونيه

-كلية طب االسنان 2016

 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان 2016 ندوة ادارة المياه 8

 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان 2016 ندوة رئاسة مجلس الوزراء 9

 جامعة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  10

نوان الغش في النفسي تحت ع

 االمتحانات

-كلية طب االسنان 2016

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة االرشاد االكاديمي و التربوي    11

 تحت عنوان  مرض النكاف

-كلية طب االسنان 2016

 جامعة بغداد

 حضور

 pit and fissureندوة  12

sealants in preventive 

dentistry 

-كلية طب االسنان 2016

 جامعة بغداد

 كهمشار

 laser in pediatric ندوة 13

dentistry 

-كلية طب االسنان 2016

 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان siwak  2016 ندوة 14

 جامعة بغداد

 حضور

 misuse of antibiotics  ندوة 15

in pediatric dentistry  

-كلية طب االسنان 2016

 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان botox in dentistry  2016  ندوة 16

 جامعة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

عامل التاثير للمجالت   ندوة 17

  العلميه

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان 2017  التدخين طاعون العصر  ندوة 18

 جامعة بغداد

 حضور

-كلية طب االسنان 2017  االدمان  ندوة 19

 جامعة بغداد

 حضور

 computerized T-scan - ندوة 20

-NewSPSS versions 

-Advance feature of MS 

word  

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 حضور

ندوة )ايدك مؤتمر االمارات  21

الدولي لطب االسنان ومعرض 

 طب االسنان العربي(

 research gateندوة  

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 :حلقه دراسيه  22

 از صانع الحيز السنيجه-

 الحزم االحصائيه الجديده - 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 حضور

 حلقه دراسيه :  23

 الكمامات الطبيه-

 مص االبهام  -

الطوارئ الطبيه في عيادة  -

 طب االسنان

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 حضور

 حلقه دراسيه 24

 -drugs and food 

interaction 

-amorphous calcium 

phosphate as 

remineralizing agent 

-guideline on pulp therapy 

for primary and immature 

permanent teeth      

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 ندوة علميه 25

-Oral surgical procedure 

for pediatric patients 

-principle options in SPSS 

-ية طب االسنانكل 2017

 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي الوطني الثاني  26

الجامعه -لكلية طب االسنان

 المستنصريه

-كلية طب االسنان 

الجامعه 

 المستنصريه

 حضور

 حضور قاعة مؤتمرات 2014 مؤتمر مدينة الطب 27

 حضور كلية طب المستنصريه 2015 مؤتمر طب المستنصريه 28

جامعة –كلية الطب  2016 جامعة بغداد -بمؤتمر كلية الط 29

 بغداد

 حضور

المجلس العراقي مؤتمر  30

 لالختصاصات الطبيه

 حضور قاعة مؤتمرات 2016

-كلية طب االسنان 2016 مؤتمر الدراسات العليا 31

 جامعة بغداد

 حضور

32 
حضور ندوة استمارة الهويه 

  االلكترونيه 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ورحض



 

 

 

 

 

 

 

33 
    حضور ندوة الحرائق

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 حضور

34 
 القاء محاضرة في ندوة

Probiotic in prevention of 

dental caries 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 مشاركه

35 
حضور ندوه علميه بتاريخ 

11/9/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

36 
ندوه علميه بتاريخ حضور 

15/10/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

37 

بتاريخ ندوه علميه حضور 

5/11/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

38 
حضور حلقه دراسيه بتاريخ 

12/11/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

39 
بتاريخ ندوه علميه حضور 

19/11/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

40 

بتاريخ ندوه علميه حضور 

26/11/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

41 
حضور ندوه علميه بتاريخ 

27/11/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

42 

حضور ندوه علميه بتاريخ 

29/11/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 بغدادجامعة 

 ضورح



 

 

 

 

 

 

 

حضور حلقه دراسيه بتاريخ  43

17/12/2017 

-كلية طب االسنان 2017

 جامعة بغداد

 ضورح

44 

 حضور مؤتمر كلية الطب

 ضورح قاعة المؤتمرات 29-30/11/2017

45 

 حضور مؤتمر مدينة الطب

 ضورح قاعة المؤتمرات 13-14/12/2017

46 
حضور ندوه علميه بعنوان)حشوات 

ن االطفال( جديده في طب اسنا

 4/3/2018بتاريخ

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 ضورح

47 
 dental حضور ندوه علميه بعنوان

and psychological side 

effect of patient attending 

dental clinic 4/2018/ 1بتاريخ 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 ضورح

48 
حضورندوة  يوم صحة الفم العالمي 

 20/4/2018اريخ بت

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 ضورح

49 

حضورندوة االرشاد التربوي بتاريخ 

3/4/2018 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 ضورح

50 
حضورندوة االرشاد التربوي بتاريخ 

ات  بعنوان مهار 14/3/2018

 فسيناالرشاد ال

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 ضورح

51 
كلية –حضور مؤتمر الدراسات العليا 

 22/2/2018الطب في 

كلية الطب  /جامعة  2018

 بغداد

 ضورح

المشاركه ببوستر في مؤتمر كلية  52

 االسراء الثاني في

 5-6 /3/2018 

 مشاركه كلية االسراء الجامعه 2018



 

 

 

 

 

 

 

المشاركه بمحاضرة في مؤتمر كلية  53

 طب االسنان في

 cariesبعنوان 19-20/3/2018

related mechanism of 

probiotics 

 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 مشاركه

54 
المشاركه ببوستر في الملتقى العلمي 

الرابع لفرع طب اسنان االطفال 

 11/3/2018والوقائي في 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 مشاركه

55 
-11حضور مؤتمر مدينة الطب في

12-2018 

 

 حضور ة الطبمدين 2018

56 

-7حضور ندوة االرشاد التربوي في 

10-2018 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 حضور

 2018-10-14حضور ندوة في  57

 

 

 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 حضور

-11-14حضور ندوة االرشاد التربوي في  58

2018 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 حضور

محاضرة في ندوة في الفرع  القاء 59

probiotic and halitosis  12-9في-

2018 

كلية طب االسنان  2018

 جامعة بغداد/

 مشاركه

 القاء محاضرة في ندوة في الفرع 60

wasting diseases of teeth 1-13في-

2019 

كلية طب االسنان  2019

 جامعة بغداد/

 مشاركه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية خل الكليةدا

فرع طب اسنان في  المشاركه في الملتقى العلمي الثاني 

 2013جامعة بغداد -كلية طب االسنان-االطفال والوقائي

جامعة بغداد -تكليفي من قبل  كلية طب االسنان 

 باقامة ورشة عمل في كلية اليرموك الجامعه

نان فرع طب اسالمشاركه في الملتقى العلمي الثالث في  

 2015جامعة بغداد -كلية طب االسنان-االطفال والوقائي

القاء محاضرات تثقيفيه في المدارس عن طب 

 سنويا االسنان في يوم الصحه العالمي

المشاركه في العديد من دورات التعليم المستمر داخل كلية 

 جامعة بغداد-طب االسنان

   

 -16و 15االشتراك في الدوره التدريبيه )مدقق جوده داخلي(

3-2016 

 

االشتراك في ورشة عمل فرع التعويضات االصطناعيه 

2017 

 

في االشتراك في ورشة عمل فرع التعويضات االصطناعيه 

3-1-2018 

 

فرع طب اسنان في   الرابعالمشاركه في الملتقى العلمي 

 2018جامعة بغداد -كلية طب االسنان-االطفال والوقائي

 

  والقاء المحاضرات فيها الدراسيهحضور العديد من الحلقات 

عن الترقيات 2018-5-23في  عمل  ةالمشاركه في ورش

 العلميه

 

  اشراف ومناقشة العديد من مشاريع التخرج للمرحله الخامسه



 

 

 

 

 

 

 

  تقييم البحوث المقدمه للترقيه العلميه

 

 

 

ر و تطويأثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Effect of siwak extract on the microhardness 

and microscopic feature of initial caries –like 

lesion of permanent teeth compared to 

fluoridated  agents 

Mustansiria dental journal 2008 

2 Effect of zamzam water on the microhardness 

of initial carious lesion of permanent teeth 

enamel(an in vitro study) 

Mustansiria dental journal 2009 

3 Dissolution of calcium ion from teeth treated 

with different concentrations of cinnamon water 

extract in comparison with sodium fluoride 

Journal of Baghdad college 

of dentistry 

2010 

4 Dissolution of calcium ion from human enamel 

treated with zamzam water in comparison with 

sodium fluoride 

Mustansiria dental journal 2011 

5 Dissolution of inorganic phosphorous  ion from 

human enamel treated with different 

concentrations of siwak aqueous extract in 

comparison with sodium fluoride 

 

Journal of Baghdad college 

of dentistry 

2013 

6 Dissolution of calcium ion from teeth treated 

with different concentrations of siwak water 

extract in comparison with sodium fluoride 

Journal of Baghdad college 

of dentistry 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

7 Caries severity in relation to oral health 

knowledge and behavior of third and fifth year 

dental students –university of Baghdad (a 

comparative study) 

Journal of Baghdad college 

of dentistry 

2014 

8 Microleakage of pit and fissure sealant after 

using different occlusal surface preparation 

techniques: an in vitro study 

Journal of Baghdad college 

of dentistry 

2016 

9 Dissolution of Inorganic Phosphorous Ion from  

Teeth Treated with Different Concentrations of  

Aqueous Extract of Nigella Sativa (Black Seed) 

in  

Comparison with Sodium Fluoride: An in Vitro  

Study 

International journal 

of science and 

research(ijsr) 

2017 

10 Oral health knowledge and practices of women 

attending dental clinics of Baghdad University 
مقبول للنشر في مجلة كلية 

 جامعة بغداد–طب االسنان 

2018 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 جامعة  بغداد-ميد كلية طب االسنانع كتاب شكر 1

 2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 2

3 

 

 

 2014 جامعة  بغداد-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر

 2014 نقابة اطباء االسنان في العراق كتاب شكر 4



 

 

 

 

 

 

 

 2016 رئيس الوزراء كتاب شكر 5

 2016 ة  بغدادجامع-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 6

 2016 جامعة  بغداد-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 7

 2016 جامعة  بغداد-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 8

 2017 جامعة  بغداد-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 9

 2017 جامعة  بغدادرئيس   كتاب شكر 10

المجلس العراقي لالختصاصات  شهاده تقديريه 11

 الطبيه

2014 

 2018 جامعة  بغداد-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 12

 2018 جامعة  بغداد-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 13

 2018 جامعة  بغداد-عميد كلية طب االسنان كتاب شكر 14

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــي عشر :اللغنثا 

           اللغه العربيه   ✓

            اللغه االنكليزيه  ✓



 

 

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


