
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
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 07903254138   \:     الهاتف النقال

 drshahbaa75@yahoo.comكتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 1998 طب االسنان بغداد معيدة جامعية

 2002 طب االسنان بغداد مدرس مساعد

 مدرس
 

 2010 طب االسنان بغداد

 2013 طب االسنان بغداد استاذ مساعد

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2019-1998 بغداد كلية طب االسنان 1

2 \   

3 \   

4 \   

5 \   

6 \   

7 \   

8 \   

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 2019-1998 جامعة بغداد\كلية طب االسنان تدريسي 1

3    

4    

5    

6    

    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1998 تقويم االسنان تقويم االسنان 1

 2002 تقويم االسنان تقويم االسنان 2

 2003 تقويم االسنان تقويم االسنان 3

مستمرة 2004 تقويم االسنان تقويم االسنان 4

  2019الى2

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Effect of Whitening 

Toothpastes with 

Different Whitening 

Agents on the Color 

Stability of Orthodontic 

Clear Elastic Ligatures 

 2018-2017 تقويم اسنان

2 Comparison of shear 

bond strength of 

orthodontic buccal tube 

bonded to zirconia crown 

after using three different 

(10_mdp)_ containing 

adhesive systems 

 1019-2018 تقويم اسنان

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

  كلية الطب كلية الطب مؤتمر كلية الطب 1

2 
 مؤتمر كلية طب االسنان

قاعة درب 

 الموسوي
 معة بغدادجا\كلية طب االسنان

 

مؤتمر كلية طب اسنان  

 2013المستنصرية
  المستنصرية\كلية طب االسنان فندق بابل

كلية طب  مؤتمر طب الكندي 3

 الكندي
  كلية طب الكندي

كلية طب  مؤتمر كلية طب النهرين 4

 النهرين
  كلية طب النهرين

مؤتمر جمعية تقويم االسنان في  5

 االردن
  االردن االردن

جمعية تقويم االسنان في  مؤتمر 6

 االمارات
  االمارات االمارات

قاعة درب  مؤتمر الدراسات العليا 7

 الموسوي
  بغداد\كلية طب االسنان 

8 
8 

نقابة اطباء  مؤتمر جمعية حشوات الجذور

 االسنان
  نقابة اطباء االسنان

نقابة اطباء  مؤتمر الوجه والفكين 9

 االسنان
  نقابة اطباء االسنان

  النجف النجف 2015مؤتمر النجف الدولي 10

  المستنصرية\كلية طب فندق بابل 2015مؤتمر طب المستنصرية 11

 015مؤتمر طب االسنان التجميليد 12

 دولي
  نقابة اطباء االسنان فندق بابل

مؤتمر االختصاصات الطبية الدولي  13

 دولي 2015

قاعة درب 

 الموسوي
  كلية الطب

قاعة درب  2014ات الطبية مؤتمر االختصاص 14

 الموسوي
  كلية الطب

قاعة درب  2014مؤتمر مدينة الطب 15

 الموسوي
  مدينة الطب

المؤتمر العلمي الثاني لكليات طب  16

 2013االسنان 
  كليات طب االسنان فندق بابل

 2013مؤتمر البورد العراقي  17
قاعة درب 

 الموسوي
  كلية الطب

ية لطب مؤتمر الجمعية العراق 18

 2013االعصاب

نقابة اطباء 

 االسنان
  نقابة اطباء االسنان

 2013مؤتمر مدينة الطب  19
قاعة درب 

 الموسوي
  مدينة الطب

 2013مؤتمر الصحة  20
قاعة درب 

 الموسوي
  وزارة الصحة

 2013مؤتمر طب الكندي 21
كلية طب 

 الكندي
  كلية طب الكندي

  المستنصرية\كلية طب االسنان بلفندق با 2014مؤتمر طب المستنصرية 22

 2016مؤتمر صناعة االسنان 23
قاعة درب 

 الموسوي
  كلية طب االسنان

مؤتمر المجلس العراقي لالختصاصات  

 2016الظبية 

قاعة درب 

 الموسوي
  كلية الطب



 

 

 

 

 

 

 

 2016مؤتمر بغداد لحشوات الجذور  
نقابة اطباء 

 االسنان
  نقابة اطباء االسنان

 2016مؤتمر الصحة  
قاعة درب 

 الموسوي
  وزارة الصحة

مؤتمر  2017مؤتمر صناعة االسنان 

 2017النجف 

قاعة درب 

 الموسوي

 النجف

  النجف

 2017مؤتمر مدينة الطب  
قاعة درب 

 الموسوي
  مدينة الطب

 2017مؤتمر جراحة الوجه والفكين  
نقابة اطباء 

 االسنان
  نقابة اطباء االسنان

 2017جذور مؤتمر جمعية حشوات ال 
نقابة اطباء 

 االسنان
  نقابة اطباء االسناات

 2017مؤتمر طب الكندي 
كلية طب 

 الكندي
  كلية طب الكندي

 2017مؤتمر كلية االسراء  
كلية 

 االسراء
  كلية االسراء

  بغداد\كلية الطب كلية الطب 2017مؤتمر كلية الطب  

 2017مؤتمر رافع الجبوري  
نقابة اطباء 

 االسنان
  ابة اطباء االسناننق

 2017المؤتمر العلمي المهني االول  
قاعة درب 

 الموسوي
  المعهد الطبي المهني

 2015ندوة استمارة تقيم االداء  
كلية طب 

 االسنان
  كلية طب االسنان

 2015ندوة االرهاب الفكري 
كلية طب 

 االسنان
  كلية طب االسنان

 posteriorندوة  

compositerestoration 2015 

كلية طب 

 االسنان
  كلية طب االسنانت

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية ندوة عن الكوليرا2015 

ندوة عن الجراحة الخاصة  

 2016باالطفال
  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية

ندوة مراجعة القضايا الجوهرية في  

 2013المؤسسات االكادمية 
  جامعة بغداد\ب االسنانكلية ط داخل الكلية

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2013ندوة ضمان الجودة  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2013ندوة العنف ضد المراءة 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2013ندوة عن المخدرات 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان كليةداخل ال 2013ندوة الكتابة العلمية  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2013ندوة ضمان الجودة  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2013ندوة غسيل االمال  

ندوة االخالقيات المتعلقة بابحاث  

الجينوم والهندسة الوراثية البشرية 

2013 

  جامعة بغداد\االسنان كلية طب داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2013ندوة في تقويم االسنان 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2013ندوة عن البريد االلكتروني  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2014ندوة عن المراءة  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2014سوت ندوة التقيم الذاتي تحليل  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2016ندوة عن مرض النكاف 

  بغداد جامعة\االسنان طب كلية داخل الكلية 2017ندوة عن الحرائق  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017االعتداء على الكوادر الطبية  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017الغش في االمتحان  

 IQ assessment and oral 

health 2017 
  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية

 Oral surgical procedures 

for pediatric patients 2017 
  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017ندوة صحة الفم 

 Research gate2017 جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017ندوة النفايات الطبية 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017التطرف  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية الندوة عن الليزر في طب االطف 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017ندوة في اللغة العربية  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017ندوة ملئ الهوية االلكترونية  

  دجامعة بغدا\كلية طب االسنان داخل الكلية 2017ندوة التنمية البشرية  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية ورشة المراءة وسالم 

ورشة االستالل االالستالل االلكتروني  

2015 
  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2015ورشة تقويم االسنان 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان كليةداخل ال 2015ورشة صناعة التقويم المتحرك  

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية ورشة كتابة االطروحة 

  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية 2015صناعة االسنان  



 

 

 

 

 

 

 

 ا 

 2ورشة امراض ما حول االسنان 
  جامعة بغداد\كلية طب االسنان داخل الكلية

  .الخرى ا سابعا : األنشطة العلمية 

خارج  داخل الكلية

 الكلية
  

 جامعة بغداد\كلية طب االسنان دائمة لجنة تعضيد البحوث

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة جرد مجانية التعليم

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة مطابقة جرد مجانية التعليم

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة احتساب درجات المرحلة الخامسة

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة احتساب درجات المرحلة الرابعة

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة نظام ونظافة

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة غياب الطالب

 بغداد عةجام\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة مناقشة رسالة الماجستير

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجان مناقشة مشاريع التخرج

 بغداد جامعة\االسنان طب كلية مؤقتة لجنة مخزن

 في مؤتمرات علمية بوسترات

 داخل المدارس والكلية خدمة المجتمع

 داخل وخارج الكلية محاضراتعلمية واجتماعية

 داخل الكلية ورش عمل كمجاضر

 

  

   

 

و تطوير أ: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع اثامن 

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

     نقابة اطباء االسنان ✓

    جمعية تقويم االسنان ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2011 عميد الكلية كتاب شكر 1

 2013 عميد الكلية كتاب شكر 2

 2016 عميد كلية كتاب شكر 3

 2016 مكتب رئس الوزراء كتاب شكر 4

 2015 رئس جامعة كتاب شكر 

 كتاب شكر 

 

 

 

 2015 رئيس جامعة

 تاب شكرك 

 

 2018 عميد

 2018 رئيس جامعة كتاب شكر 

 2018 عميد كتاب شكر 



 

 

 

 

 

 

 

 2017 عميد كتاب شكر 

 2017 عميد كتاب شكر 

 2015 عميد كتاب شكر 

 2011 عميد كتاب شكر 

 2010 عميد كتاب شكر 

 2008 عميد كتاب شكر 

 2008 رئيس جامعة كتاب شكر 

 2011 عميد كتاب شكر 

 

 .أو المترجمة تب المؤلفةلكا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

           نعم  انكليزي ✓

   نعم   غربي ✓

        روسي ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


