
 

 

 ٔانعهًٍخ خانزارٍ حانغٍش
 

 

                                                                                                           

 ْجخ فبضم حغٍ:    ـى ـــــــــاالعــ

  3/11/1891: ربسٌخ انًٍـالد 

  يزضٔجخانحبنخ انضٔجٍخ :

   أثُبٌ  ذد األٔالد  :ــعـــ

 يغهًخ  :   ــــــــــبَخانذٌـ

 دكزٕساِ فً االحٍبء انًجٓشٌخ انطجٍخ:      صــانزـخـص

  فً كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد رذسٌغً:      ّ ــــــانٕظٍف

     يذسط انذسجخ انعهًٍخ :

  االعُبٌ كهٍخ طت:      عُٕاٌ انعًم

 07813502378:      انٓبرف انُقبل

  heba_micro08@yahoo.comكزشًَٔ :انجشٌذ إالن

  hiba.fadhil@codental.uobaghdad.edu.iq عًبسرش اًٌٍم :

 

 

 

 



 

 

 أٔالً : انًؤْالد انعهًٍخ  

 

 الًاروخ ة ـــالكلو اجلامعة الدرجة العلموة

 بكالورووس

 

 2005 كلوة رب اليوطري جامعة بغداد

 2008 كلوة رب اليوطري جامعة بغداد املاجسًري

 2012 كلوة الطب نجامعة النهرو دكًوراه

    أخرى

 ثبٍَبً : انزذسج انٕظٍفً . 

  

 ثبنثبً : انزذسٌظ انجبيعً  

 الى -من ترة  الف الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 ٔنحذ االٌ  1228  ثغذاد طت االعُبٌكهٍخ  1

 1212 أسٔك طت االعُبٌ كهٍخ  1

 1212 اثٍ انجٍطبس  كهٍخ طت االعُبٌ 3

 

 ساثعبً : انًقشساد انذساعٍخ انزى قًذ ثزذسٌغٓب. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 1228 االَغجخ )انعًهً( عهٕو االعبعٍخان 1

 1212 االدٌٔخ)انعًهً( االعبعٍخ عهٕوان 1

 1212-1211 انفغهجخ)انعًهً( عهٕو االعبعٍخان 3

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1213-1228 ادجبيعخ ثغذ/كهٍخ طت االعُبٌ يذسط يغبعذ 1

 ٔنحذ االٌ -1213 ادجبيعخ ثغذ/كهٍخ طت االعُبٌ يذسط 1



 

 

 ٔنحذ االٌ-1212 االَغجخ)انعًهً ٔانُظشي( عهٕو االعبعٍخان 2

 

 انزً شبسك فٍٓب.انعهًٍخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : خبيغب 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) حبث / 

بودرت 

 حضور(

 حضٕس طت االعُبٌ/ثغذاد 1212 ادارة المياهوة ند  .1

 حضٕس طت االعُبٌ/ثغذاد 1212 ندوة االرشاد التربوي عن فايروس زيكا  .1

 حضٕس طت االعُبٌ/ثغذاد 1212 ندوة مجمس الوزراء  .3

 حضٕس طت االعُبٌ/ثغذاد 1212 ندوة االنترنيت   .2

 سحضٕ طت االعُبٌ/ثغذاد 1212 ندوة االرشاد التربوي عن الغش  .2

 حضٕس طت االعُبٌ/ثغذاد 1212 ندوة االرهاب الفكري  .2

يشبسكخ  كهٍخ انطت / جبيعخ انُٓشٌٍ 1212 مؤتمر كمية طب النهرين التاسع  .2

 ثجٕعزش

 حضٕس قبعخ انشٍٓذ د.دسة انًٕعٕي 1212 مؤتمر المجمس العراقي  .9

 حضٕس ثغذادجبيعخ  1212 مؤتمر معهد الميزر  .8

 حضٕس / ثغذادخ انعهٕوكهٍ 1212 مؤتمر عموم الحياة  .12

المؤتمر العالمي الثالث لمطب والصحة  11
 لمجامعة التقنية الوسطى

 حضٕس قبعخ انشٍٓذ د.دسة انًٕعٕي 1212

 حضٕس قبعخ انشٍٓذ د.دسة انًٕعٕي 1212 مؤتمر الدراسات العميا لطب االسنان 11

 يشبسك ثجحث خ كشثالءكهٍخ انطت /جبيع 1212 مؤتمر كمية الطب الدولي االول في كربالء 13



 

 

المشاركة بحضور الندوة بعنوان )  12
 االعتداء على الكوادر الطبٌة(

71-71-
6172 

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد

المشاركة بحضور محاضرة عن )الغش  12
فً االمتحانات( ندوة االرشاد التربوي 

 والتوجٌه النفسً

62-77-
6172 

 حضٕس دكهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذا

حضور المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة الطب  12
 جامعة بغداد

63-
01/77/6172 

 حضٕس كهٍخ طت / جبيعخ ثغذاد 

المشاركة بحضور ورشة العمل فً  12
الجمعٌة العلمٌة لصٌانة المصادر الوراثٌة 
والبٌئٌة العراقٌة ووزارة الصحة والبٌئة 

بعنوان مواردنا المائٌة تنوع احٌائً وأرث 
 ضاريح

61-76-
6172 

 حضٕس ٔصاسح انجٍئخ / جبيعخ ثغذاد 

حضور ندوة الجرائم البٌئٌة المنعقدة فً  19
مركز الدنا العدلً للبحث والتدرٌب / 

 جامعة النهرٌن

62-76-
6172 

 حضٕس جبيعخ انُٓشٌٍ

المشاركة بحضور ندوة  ضمان الجودة  18
وتقوٌم االداء بعنوان) األعتمادٌة خطوات 

 ودة( بأتجاه الج

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد 72-7-6171

 التربوي االرشاد ندوة بحضور المشاركة 12
 طاعون التدخٌن)  عن النفسً والتوجٌه

 (العصر

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد 62-7-6171

بعنوان  العمل ورشة بحضور المشاركة 11
الترمٌز األلكترونً فً كلٌة طب األسنان 

 معة بغدادجا/

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد 61-6-6171

ندوة علمٌة بعنوان فً  بحضور المشاركة 11
) الثروات المائٌة العراقٌة من سد 

 الموصل وحتى خور الزبٌر(

 حضٕس جبيعخ ثغذاد 6171 -62-6

/  سمنار دراسٌة حلقة فً محاضرة القاء 13
  االساسٌة العلوم فرع

 حضٕس طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذادكهٍخ  61/6/6171

ندوة التطرف من النشاطات  حضور 12
 األعالمٌة 

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد 72-0-6171

ورشة عمل السجالت المشاركة بحضور  12
 المختبرٌة 

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد 2-0-6171

المشاركة بحضور الندوة العلمٌة بعنوان  12

هبة هللا غذاء  ,)المعززات الحٌوٌة 

 ودواء(

 حضٕس جبيعخ ثغذاد / كهٍخ انضساعخ  71-2-6171

 فرع فً دراسٌة حلقة بحضور المشاركة 12
 األساسٌة العلوم

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد 6-2-6171

 ٌهوالتوج التربوي األرشاد  ندوة حضور 12
  األساسٌة العلوم فرع فً النفسً

  

 حضٕس كهٍخ طت االعُبٌ / جبيعخ ثغذاد 6171\2\62

 

 

 

 



 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلموة  ددادا 
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  اهلوىات العلموة احمللوة والدوليعضووة  :

 اليوجد 

 

 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

انًشبسكخ فً دٔسح انزعهٍى انًغزًش كًحبضش 

 1212/ 13/2فً فشع انعهٕو االعبعٍخ

 نهزذسٌغٍٍ 112دٔسح انهغخ انعشثٍخ 

ًشبسكخ فً دٔسح انزعهٍى انًغزًش كحضٕس ان

 1212/ 2/3فً فشع انعهٕو االعبعٍخ

 نهزذسٌغٍٍ 123دٔسح انزأٍْم انزشثٕي 

انًشبسكخ فً دٔسح انزعهٍى انًغزًش كًحبضش 

 1212/ 19/11فً فشع انعهٕو االعبعٍخ

1211دٔسح انزشقٍبد انعهًٍخ   

فً جبيعخ 1211شح دٔسح عٍ رفبعم عهغهخ انجهً 1212دٔسح انًذقق انجٕدح 

 انُٓشٌٍ

1212انًشبسكخ فً دٔسح عٍ انًجالد انًضٌفخ  عضٕ فً عذد يٍ انهجبٌ داخم انكهٍخ  

1212يقٍى عهًً فً يجهخ راد عبيم ربثٍش  سئبعخ عذد يٍ انهجبٌ داخم انفشع  

المشاركة بحضور حلقة دراسٌة فً فرع العلوم 
 2/76/6172 األساسٌة 

 1212 خئانجٍٔسشخ عًم فً ٔصاسح 

 1212انقبء يحبضشح فً دٔسح رعهٍى يغزًش

 

 

انقبء يحبضشح فً حهقخ دساعٍخ فً فشع انعهٕو 

 1212االعبعٍخ 

 

  



 

 

   

 

 و ذهادات الًقدور. اجلوائز كًب الشكر ، : ثامنا 

 السنة اجلهة املاحنة ًقدوراجلائزة أو ذهادة ال كًاب الشكر أو ت

1 

3 

 1211 كلوة رب االدنان/جامعة بغداد ذكروتقدور من عمود كلوة رب االدنان

 1211 كلوة رب االدنان/جامعة بغداد ذكروتقدور من عمود كلوة رب االدنان 2

 1211 كلوة رب االدنان/جامعة بغداد من عمود كلوة رب االدنانذكر وتقدور  3

 1211 كلوة رب ا/جامعة بغداد طب العمود كلوة من ذكر وتقدور  4

 1211 جامعة بغداد / كلوة رب االدنان من عمود كلوة رب االدنانذكر وتقدور  5

 1212 النهرونجامعة  طب /الكلوة  رب النهرونمن عمود كلوة ذكر وتقدور  6

 1212 جامعة اوروك رئس جامعة اورك من ذكر وتقدور  7

 1212 جامعة بغداد / كلوة رب االدنان ود للنشر حبٌنيذكر وتقدور من العم 8

 1212 جامعة بغداد / كلوة رب االدنان ذكر وتقدور من العمود عن جلنة اجملاهر 9

 

 

 واملقيولة للنشر اليحوث املنشورة:تادعا 

Year  Issue  volume Journal name  Title of research  ت 

2011 1609-
5693 

Vol.35(2) The Iraqi journal of 
veterinary medicine  

Study the effect 
of Quercus 
infectoria galls 
extracts on 
growth of 

1 



 

 

candida albicans 
and Candida 
glabrata  in vitro 
which isolated 
from vaginal 
swabs  

2012  Vol. 
24(4) 

 

J Bagh College Dentistry 
 

Isolation and 
identification of 
oral candida spp. 
from 
leukemic 
children under 
chemotherapy 
and treatment 
with extraction 
of different 
plants in vitro 
 

2 

المؤتمر العلمي التاسع / كلية الطب    2015
 جامعة النهرين 

Detection of 
hepatitis C virus 
in Iraqi patients 
with oral lichen 
planus   
 

3 

2116  Vol14(4)  مجلة العراقية للعلوم الطبية / كلية
 طب النهرين

Study the 
relationships 
between oral 
lichen planus and 
hepatitis C virus 
in Iraqi patients 
 

4 

2116 ISSN 
(Print): 
2321-
3310 
ISSN 
(Online): 
2321-
3086 
Impact 
Factor: 
0.453 

 Vol. 04 World J Pharm Sci Study of fungal 
infection in Iraqi 
patients 
suffering from 
chronic cough 
and antifungal 
sensitivity test in 
vitro for the 
fungi isolated 
from these 
patients 

5 



 

 

(2015) 

Winter 
2017: 
182–

185 

 Vol. 3, 
No. 9, 

بحث مشارك فً مؤتمر الدولً 
كربالء لكلٌة الطب جامعة  

 ومنشور فً مجلة
  
 J Contemp Med Sci |  

Assessme
nt of Cox2 and 

CMV in 
patients with 
chronic HCV 

infection 

 

6 

45-50 
(2017) 

 Vol. 
10(1),  

Biomedical & 
Pharmacology Journal 
 مجلة عالمٌة سكوبس

Bioactivity of 
Formerly 
Synthesized 
Imino Phenol 

Ligand 
and its 

Organometallic 
Complexes 

7 

 

 

 .بدــ:انهغ عبششا 

 غخ االوانعشثً / انه             

  / االَكهٍضي 

 

 


