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          نبال محمذ هىبي:   ـم ـــــــــاالســ

  8998-8-9: حاسيخ انميـالد 

 مخزوجه انحانت انزوجيت :

   ثالثه  ذد األوالد  :ــعـــ

 مسهمه  :   انذيـــــــــــانت

         طب االسنان انىقائي:     صــانخـخـص

  حذسيسيه:      ه ــــــانىظيف

   اسخار مساعذ    انعهميت :انذسجت 

             جامعت بغذاد–كهيت طب االسنان :    عنىان انعمم

 انعمم   :         هاحف

 :         انهاحف اننقال

 Nibal_mohammed@yahoo.comكخشوني :انبشيذ إالن

 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 1002 طب االسنان بغداد

 1002 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : انخذسج انىظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهذ / الكليت(  الجهت ث

 -2004   2001من  بغداد سنانطب اال 1

 ولحد االن 1002من بغداد طب االسنان 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 الى -الفترة مه  الجهت الىظيفت ث

 2004الى 2001مه  جامعت بغذاد-طب االسىان طبيب اسىان 1

 2002 ال 2004مه جامعت بغذاد-طب االسىان طالبت دراساث عليا)ماجستير( 2

 2011الى 2002مه  جامعت بغذاد-انطب االسى مذرس مساعذ 3

 2015الى 2011مه جامعت بغذاد-طب االسىان مذرس 4

 ولحذ االن 2015 مه  جامعت بغذاد-طب االسىان استار مساعذ 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

-مختلف فروع كلٌة طب االسنان  2

 جامعة بغداد

  1002-1001 

طب اسنان االطفال  -عٌادات المرحله الخامسه الطفال والوقائًفرع طب اسنان ا 1

 والوقائً

1002-1003 

 طب اسنان الوقائً -عٌادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائً 2

 مختبر طب اسنان المجتمع

1002-1008 

 ئًطب اسنان الوقا -عٌادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائً 3

 مختبر طب اسنان المجتمع

1008-1002 

 طب اسنان الوقائً -عٌادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائً 4

 مختبر طب اسنان المجتمع

1002-1020 

 طب اسنان الوقائً -عٌادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائً 5

 مختبر طب اسنان المجتمع

1020-1022 

 طب اسنان الوقائً -عٌادات المرحله الخامسه  رع طب اسنان االطفال والوقائًف 2

 مختبر طب اسنان المجتمع

1021-1022 

 طب اسنان الوقائً -عٌادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائً 8

 مختبر طب اسنان المجتمع

1022-1023 

 طب اسنان الوقائً -حله الخامسه عٌادات المر فرع طب اسنان االطفال والوقائً 2

 مختبر طب اسنان المجتمع

1023-1024 

 طب اسنان الوقائً -عٌادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائً 20

 مختبر طب اسنان المجتمع

1024-1025 



 

 

 

 

 

 

 

 طب اسنان الوقائً -عٌادات المرحله الخامسه  فرع طب اسنان االطفال والوقائً 22

  

1025-1022 

    

 

 :انخي أششف عهيها( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

2    

1    

2    

3    

4    

5    

2    

 

 

 انخي شاسك فيها.انعهميت واننذواث انمؤحمشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

وستر ) بحث / ب

 حضور(

 nutrition assessment in   ندوة  2

preventive dentistry 

فرع طب اسنان االطفال  1021

-كلٌة طب االسنان-والوقائً

 بغداد جامعة

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 validation of internationalندوة  2

caries detection and 

assessment system using x-ray 

microtomography  

االطفال  فرع طب اسنان 1021

-كلٌة طب االسنان-والوقائً

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  polymerase chain reaction  1021  ندوة 3

-كلٌة طب االسنان-والوقائً

 جامعة بغداد

 حضور

فرع طب اسنان االطفال  mercury hazard  2013    ندوة 4

-كلٌة طب االسنان-والوقائً

 جامعة بغداد

 حضور

 ٌهقضاٌا االداء الجوهر ة مراجعةندو 5

 فً المؤسسات االكادٌمٌه

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1022

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1025 ندوة االعتداء على الكوادر الطبٌه 6

ندوة االدمان على وسائل  7

 االتصاالت االلكترونٌه

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1025

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1025 دوة ادارة المٌاهن 8

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1025 ندوة رئاسة مجلس الوزراء 9

ندوة االرشاد التربوي  10

والتوجٌه النفسً تحت عنوان 

 الغش فً االمتحانات

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1025



 

 

 

 

 

 

 

 ندوة االرشاد االكادٌمً و 11

التربوي   تحت عنوان  

 مرض النكاف

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1025

 pit and fissureندوة  12

sealants in prevevntive 

dentistry 

 مشاركه جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2016

 laser in pediatric ندوة 13

dentistry 

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2016

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان siwak  2016 ندوة 14

 misuse of  ندوة 15

antibiotics in pediatric 

dentistry  

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2016

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان botox in dentistry  2016  ندوة 16



 

 

 

 

 

 

 

عامل التاثٌر للمجالت   ندوة 17

  العلمٌه

 حضور جامعة بغداد-طب االسنانكلٌة  2017

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2017  التدخٌن طاعون العصر  ندوة 18

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2017  االدمان  ندوة 19

-computerized T - ندوة 20

scan 

-NewSPSS versions 

-Advance feature of 

MS word  

 حضور عة بغدادجام-كلٌة طب االسنان 2017

ندوة )اٌدك مؤتمر االمارات  21

الدولً لطب االسنان 

ومعرض طب االسنان 

 العربً(

 research gateندوة  

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2017



 

 

 

 

 

 

 

 :حلقه دراسٌه  22

 جهاز صانع الحٌز السنً-

 الحزم االحصائٌه الجدٌده - 

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2017

 حلقه دراسٌه :  23

 الكمامات الطبٌه-

 مص االبهام  -

الطوارئ الطبٌه فً  -

 عٌادة طب االسنان

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2017

 حلقه دراسٌه 24

 -drugs and food 

interaction 

-amorphous calcium 

phosphate as 

remineralizing agent 

-guideline on pulp 

therapy for primary 

and immature 

permanent teeth      

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2017



 

 

 

 

 

 

 

 ندوة علمٌه 25

-Oral surgical 

procedure for pediatric 

patients 

-principle options in 

SPSS 

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2017

المؤتمر العلمً الوطنً  26

-الثانً لكلٌة طب االسنان

 المستنصرٌهالجامعه 

-كلٌة طب االسنان 

 الجامعه المستنصرٌه

 حضور

 حضور قاعة مؤتمرات 1023 مؤتمر مدٌنة الطب 27

 حضور كلٌة طب المستنصرٌه 1024 مؤتمر طب المستنصرٌه 28

 حضور جامعة بغداد–كلٌة الطب  1025 جامعة بغداد -مؤتمر كلٌة الطب 29



 

 

 

 

 

 

 

المجلس العراقً مؤتمر  30

 هلالختصاصات الطبٌ

 حضور قاعة مؤتمرات 1025

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 1025 مؤتمر الدراسات العلٌا 31

32 

حضىر وذوة استمارة الهىيه 

  االلكتروويه 

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2012

33 

    حضىر وذوة الحرائق

 حضور جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2012

34 

 ةالقاء محاضرة في وذو

Probiotic in prevention 

of dental caries 

 مشاركه جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان 2012

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

فرع طب اسنان فً  المشاركه فً الملتقى العلمً الثانً 

 1022جامعة بغداد -كلٌة طب االسنان-االطفال والوقائً

جامعة بغداد -ن قبل  كلٌة طب االسنانتكلٌفً م 

 باقامة ورشة عمل فً كلٌة الٌرموك الجامعه

فرع طب اسنان المشاركه فً الملتقى العلمً الثالث فً  

 1024جامعة بغداد -كلٌة طب االسنان-االطفال والوقائً

القاء محاضرات تثقٌفٌه فً المدارس عن طب 

 سنوٌا االسنان فً ٌوم الصحه العالمً

اركه فً العدٌد من دورات التعلٌم المستمر داخل المش

 جامعة بغداد-كلٌة طب االسنان

   

و 24االشتراك فً الدوره التدرٌبٌه )مدقق جوده داخلً(

25- 2-1025 

 

االشتراك فً ورشة عمل فرع التعوٌضات االصطناعٌه 

1022 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير مجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة وال 

 . 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) 

1022 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1008 جامعة  بغداد-عمٌد كلٌة طب االسنان كتاب شكر 2

 1022 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً كتاب شكر 1

2 

 

 

 1023 ادجامعة  بغد-عمٌد كلٌة طب االسنان كتاب شكر

 1023 نقابة اطباء االسنان فً العراق كتاب شكر 3

 1025 رئٌس الوزراء كتاب شكر 4

 1025 جامعة  بغداد-عمٌد كلٌة طب االسنان كتاب شكر 5

 1025 جامعة  بغداد-عمٌد كلٌة طب االسنان كتاب شكر 2

 1025 جامعة  بغداد-عمٌد كلٌة طب االسنان كتاب شكر 8

 1022 جامعة  بغداد-لٌة طب االسنانعمٌد ك كتاب شكر 2

 1022 جامعة  بغدادرئٌس   كتاب شكر 20



 

 

 

 

 

 

 

المجلس العراقً لالختصاصات  شهاده تقدٌرٌه 22

 الطبٌه

1023 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

1   

2   

3   

4   

5   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

   اللغه العربيه           

  اللغه االوكليزيه            

   CD ملحىظت : يتم تسليم وسخت على  


