
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 ندى محمد حسن عبد الكاظم محمود الغبان:     ـم ـــــــــاالســ

 مسلمه  :   الديـــــــــــانة

 انسجه الفم وعلم الحياة:     صــالتـخـص

 التشخيص الفمي -جامعة بغداد  -كلية طب األسنان  - تدريسية:       ه ــــــالوظيف

      أستاذ مساعد الدرجة العلمية :

        باب المعظم  -كلية طب األسنان/ جامعة بغداد  :   عنوان العمل

       ال يوجدالعمل   :   هاتف

 .والً : المؤهالت العلمية أ 

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1986 طب األسنان   بغداد

 31/1/1995 طب األسنان   بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2008/ 17/6 طب األسنان  بغداد

   ال يوجد أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  31/1/1995الى10/8/1986من كلية طب األسنان  بغداد  ةطبيبة أسنان معيد  1

 2000إلى  1995 كلية طب األسنان  بغداد  تدريسية مدرس مساعد  2

 2010إلى  2000من  كلية طب األسنان  بغداد  تدريسية مدرس  3

 



 

 

 

 

 

 

 

  ً  : التدرج الوظيفي . ثانيا

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد أالن 31/1/1995  بغداد كلية طب األسنان    1

 )يوم السبت فقط(2015-2014 كلية اصول الدين اجلامعه قسم طب االسنان 2

 )يوم السبت فقط(2016-2015 كلية الرافدين اجلامعة قسم طب االسنان 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1995-2017 أولية -انسجة الفم  التشخيص ألفمي 1

 والى أالن 2010من   كلية طب األسنان  بغداد  تدريسية أستاذ مساعد 4

5     

6    



 

 

 

 

 

 

 

-2008  2017 أولية -علم االجنه  التشخيص ألفمي 2  

 عليا -الفم انسجة  التشخيص ألفمي 3

   

2017   2008-  

20 عليا -علم االحياء التخصصيه التشخيص ألفمي 4 16 -2013 

201 عليا –علم بايولوجي الخليه التشخيص ألفمي 5 5 -2013 

 عليا-التكنلوجيا المتقدمه في انسجة الفمعلم  التشخيص ألفمي 6

 

2015 

7    

8    

9   

 

 

 

 

 :لتي أشرف عليهاا( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1 Histological evaluation of 

osseointegration around 

titanium implants in 

thyroidectomized rabbits 

(experimental study). 

  

وزارة  -وعلم الحياة ماجستير انسجة الفم 

 الصحة

 

2012 

2 Evaluation of the effect of 

platelet-rich plasma on 

intrabony defect repair in 

glucocorticoids-induced 

osteoporosis in rabbits 

(Histological and biochemical 

study) 
 

وزارة  -وعلم الحياة ماجستير انسجة الفم

 الصحة

2012 

3 The effects of bisphosphonate 

administration on teeth 

development and growth of the 

jaw bones in neonatal rats 

(histological and 

immunohistochemical study) 

 

وزارة  -وعلم الحياة ماجستير انسجة الفم

 الصحة
2013 



 

 

 

 

 

 

 

4 Evaluation the effects of 

Amelogenin/Propolis coating 

on osseointegration of Cp Ti 

implant surface in 

rabbits(Histomorphometrical 

and immunohistochemical 

study for expression of 

Osteocalcin and Collagen I) 

كلية طب  -دكتوراه انسجة الفم وعلم الحياة

 جامعة الكوفه –االسنان 

2014 

5 Evaluation the effects of 

hyaluronic acid on healing 

process of intrabony defect in 

rabbits(immunohistochemical 

study for TGF-B)  

 

 2015 وزارة الصحة -ماجستير انسجة الفم

6 Evaluation the effects of 

Atorvastatin alone or in 

combination with Hydroxyl-

apatine on osseointegration 

around titanium implants in 

rabbits.  

كلية طب  -الحياةدكتوراه انسجة الفم وعلم 

 االنبارجامعة  –االسنان 
 2016  

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
 نوع املشاركة 

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 –كلية الطب  1993 المؤتمر العلمي السنوي للدراسات العليا  1

 جامعة النهرين

 حضور

 –كلية طب أألسنان  2009 لعلمي السنوي للدراسات العلياالمؤتمر ا  2

 بغداد جامعة

 محاضرة بحث

في فرع التشخيص للتعليم المستمر  دورة 3

الفمي وفي فرع التقويم وفي فرع امراض 

 اللثة وماحول االسنان

2005 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 –كلية طب أألسنان 

 بغداد جامعة

 نامحاضر احيا

 حضور احيانا



 

 

 

 

 

 

 

2015 

2016 

للدراسات العليا لكلية طب  المؤتمر العلمي 4

 جامعة بغداد-االسنان

المشاركه ببحثين  قاعة درب الموسوي 2016

 لطلبة الدراسات

 حضور كنديكلية طب أل 2013 عالميالمؤتمر العلمي ال 5

 2013 مؤتمر مدينة الطب 6

2014 

2015 

2016 

 حضور قاعة درب الموسوي

 ي قسم التعويضات الصناعيهورش عمل ف 7

ورشة عمل في المركز الريادي لبحوث 

 السرطان

2015 

2015 

2016 

  قاعة درب الموسوي

 جامعة بغداد-كلية الطب

  مشاركه

 مشاركة

8     

 2012 ندوات علمية 9

2013 

2014 

2015 

2016 

 كلية طب أألسنان

 جامعة بغداد

 حضور

 2009 مؤتمرات نقابة اطباء االسنان 10

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 اربيل

 بغداد

 بغداد

 الكوفه

 بغداد

 بغداد

 

 حضور

 اشتراك بحث الكوفه 2015 مؤتمر نقابه اطباء االسنان 

 حضور قاعة درب الموسوي 2015 جامعة التقنيات الطبيه الوسطىمؤتمر  11

 2012 مؤتمرات كلية طب االسنان 12

2013 

 

 بغداد

 بغداد

 

 اشتراك بحث

 حضور

كلية طب -قسم الجراحه 2012 رة زراعه االسناندو 13

 بغدادجامعة \االسنان 

 حضور

 حضور الموصل 2012  المؤتمر العلمي االول كلية طب نينوى 14

-كليه طب االسنان  2013 المؤتمر العلمي الثاني 15

 الجامعه المستنصريه

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 حضور جامعة النهرين-كلية الطب 2013 المؤتمر العلمي الثامن 16

  

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 لجنة االمتحان المركزي في كلية اليرموك الجامعه التشخيص الفمي-لجنه المقررات العلميه 
مشاركة  في دورة التاهيل التربوي في مركز  

 التطوير لطرائق التدريس في جامعة بغداد

ه في جامعة اوروك وجامعة لجنه امتحان الرصانه العلمي

 العلوم والتكنولوجيا في الناصريه وكليه ابن حيان

 كليه الرافدينمحاضره خارجيه في كليه اصول الدين الجامعه وفي   التشخيص الفمي-لدراسات العليالجنة ا

 وجامعة اربيل لوزاره التخطيط وحبوث جلامعة تكريت تقييم حبوث التشخيص الفمي-اللجنة العلمية

  

  التعليمأو تطوير ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 Posterior tooth loss among Iraqi children and 

young adults in Ebed Village in Baghdad Iraqi Dental Journal, 

vol.26,  65-76 
2000 

2 Assessment of the severity and the treatment 

needs of periodontal diseases in a rural area in 

Baghdad using CPITN. 

 

Iraqi Dental Journal, 

vol.26, 87-97 
2000 

3 Enamel hypoplasia in patients with acute 

lymphoblastic leukemia . 

 

J Bagh College 

Dentistry Vol. 17(3), 

53-56 

 

2005 

4 Effects of glucocorticoids-induced osteoporosis 

on osseointegration of titanium implants in 

rabbits(Histomorphometrical and biochemical 

study). 

Ph.D. Thesis 2008 

5 Hyalinization of dental pulp tissue due to 

occlusal trauma (experimental study) 

 

 

Mustansiria Dental 

Journal, Volume 7   

number2 ,253-259  

2010 



 

 

 

 

 

 

 

6 Histological study of cell pulp response in 

replanted immature rat teeth.  

 

J Bagh College 

Dentistry Vol. 22(4),  
2010 

7 Histological evaluation of osseointegration 

around titanium implants in thyroidectomized 

rabbits (experimental study). 

 

J Bagh College 

Dentistry Vol. 24(2),  
2012 

8 Evaluation of the effect of platelet-rich plasma on 

intrabony defect repair in glucocorticoids-

induced osteoporosis in rabbits (Histological and 

biochemical study) 

. 
 

J Bagh College 

Dentistry Vol. 24(3),  
2012 

9 The effects of bisphosphonate administration on 

teeth development and growth of the jaw bones in 

neonatal rats (histological and 

immunohistochemical study) 

 

J Bagh College 

Dentistry Vol. 

25(Special Issue 1), 

June  

 

2013 

10 LOCALIZATION OF COLLAGEN I IN 

AMELOGENIN COATED TITANIUM 

IMPLANT SURFACE IN RABBITS 

            

 

International Journal 

of Recent Scientific 

Research ,Vol. 5, Issue, 

4,         754-756   

2014 

11 In Vivo Immunohistochemical investigation of 

Bone Deposition at Amelogenin Coated Ti 

Implant Surface . 

 

Smile dental 

journal,Volume 

9, Issue 1 - 

March  

 

2014 

12 Localization of Osteocalcin in Amelogenin-

Propolis Coated Dental Implants in Rabbits 

 

 

Journal of Natural 

Sciences Research 

Vol.4, No.9 

 

 2014 

13 Immuno histochemical evaluation: The effects of 

propolis on osseointegration of dental implants in 

rabbit’s tibia.  
  

Journal of 

dental research 

and review in 

December(8)  

 

2014 

14 Evaluation the effects of hyaluronic acid on 

healing process of intrabony defect in 

rabbits(immunohistochemical study for TGF-B)  

 

Journal of 

Baghdad 

College of 

Dentistry 

Vol.27 (1),  

 

2015 

15 Effect of Atorvastatin & Hydroxy Appetite on 

Osseointegration to Titanium Oxide Surface 

(Histological Study on Rabbits). 

 

International Journal 

of Enhanced Research 

in Science, Technology 

& Engineering, Vol. 5 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

Issue 1, January 

 

16 Evaluation of the Role of local Atorvastatin on 

the Osseointegration 

(Experimental Study in Rabbits). 

 

International Journal 

of Enhanced Research 

in Science, Technology 

& Engineering, Vol. 5 

Issue 2, February 

 

2016 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو نقابة اطباء االسنان العراقية    

     

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة جلهة املاحنةا اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1998  رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير  1

 1999  السيد العميد  شكر وتقدير 2

 2000 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2002 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 

 2014 المساعد االداري لجامعة بغداد شكر وتقدير 4

 2014 جامعة بغدادالمساعد االداري ل شكر وتقدير 5

 2015 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 2016 السيد العميد شكر وتقدير 7

 2016 رئيس الوزراء شكر وتقدير 8

 2016 عميد جامعة اوروك شكر وتقدير 9

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

1  Osseointegration of dental implant 2016 Germany 

 

 

 **ثاني عشر: براءة اختراع

عن االخرتاع: زيادة ترسيب االوستيوكالسني يف الزرعات السنيه 15/12/2016بتاريخ  ( 4785رقم ) احلصول على براءة اخرتاع

. الربوبوليز يف االرانب-املغلفه مبادة االميلوجينني  

 

 

 **ثالث عشر: المناقشات

جامعة بغداد  ( لجنة مناقشات طلبة ماجستير في20عضوة في )   

 ( لجنة مناقشة طلبة دكتوراه في جامعة بغداد و اربيل.  8و)     

 تقييم بحوثرابع عشر: **

 10تقييم بحوث للنشر في مجالت مختلفه عدد 

 15تقييم بحوث ترقيه عدد 

 ات.ــ:اللغخامس عشر 

     االنكليزية  

     العربية   

 


