
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

         حميدي مهى عدنان حبيب:    ـم ـــــــــاالســ

 7711 : تاريخ الميـالد 

 1711بتقدير جيد ومعدل  0222سنة التخرج من كلية طب االسنان/جامعة بغداد: 

 71/77/0222تاريخ التعيين: 

        0222في  ماجستير في معالجة االسنان:      صــالتـخـص

   تدريسية:     ه ــــــالوظيف

 مدرس الدرجة العلمية :

 البحوث المنشوره: اربعه

 اثنان مفرد واثنين مشترك 

 عدد البحوث قيد االنجاز: واحد

 71عدد دورات التعليم المستمر: 

 6عدد اللجان الدائميه والموقته: 

  6موتمرات : عدد ال

 0 عدد البوسترات المشاركه في موتمرات عالميه: 

 th APDC 2015 37سنغافوره العالمي  موتمرفي 

    72/1/0272تاريخ الحصول على اللقب العلمي: 

             /قسم معالجة االسنانكلية طب االسنان/جامعة بغداد:    عنوان العمل

       21227722711:   الهاتف النقال

 dr.maha2008@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 المؤهالت العلمية 1  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة العلمية الدرجة

 بكالوريوس

 

 6/300222/ طب االسنان بغداد

 2008/7/16 طب االسنان بغداد الماجستير

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

مستشفى العلوية التخصصي لطب  طبيبة اسنان متدربة 7

 االسنان

0222-0227 

0 
 طبيبة اسنان ممارسة

مة/دائرة مستشفى المحاويل العا

 صحة بابل

0227-0221 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريس الجامعي 1 

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

 0221 جامعة االنبار كلية طب االسنان 1

 0227-0222 جامعة االنبار كلية طب االسنان 2

 0276-2010 جامعة بغداد كلية طب االسنان 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها1 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0221 الفيزيولوجي نظري/الفيزيولوجي 7

 0227-0222 مادة حشوات الجذور / نظريمعالجة االسنان 0

 0227-0222 مادة حشوات الجذور معالجة االسنان/عملي 1

 0271-0272 مادة حشوات الجذور+التيجان والجسور معالجة االسنان/عملي 2

 

 

 2لطالب المرحله المنتهيه:  بحوث التخرج التي اشرفت عليها 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 1 

 عضو في نقابة طب االسنان     

 عضو في جمعية طب االسرة  

 عضو جمعية حشوات الجذور 

   

 كتب الشكر ، :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

صحة مستشفى المحاويل/دائرة  كتاب شكر 7

 بابل

0227 

 0222-0221 كلية طب االسنان/جامعة االنبار /معيدةباحثمساعدة  1

 0272-0222 كلية طب االسنان/جامعة االنبار مدرس مساعد 2

 0272-0272 كلية طب االسنان/جامعة بغداد مدرس مساعد 1

 0276-0272 كلية طب االسنان/جامعة بغداد مدرس 6



 

 

 

 

 

 

 

كلية طب االسنان/جامعة  كتاب شكر 0

 االنبار

0221 

 0272 رئاسة جامعة بغداد  كتاب شكر 1

 ات1ــ:اللغ 

 العربية             

 االنكليزية             

 


