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   رغد فاضل عباس حبيب  ـم ـــــــــاالســ

  23/7/1977: تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 ثالثة   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 :  أمراض وجراحة ماحول األسنان    صــالتـخـص

 يةطبيبة أسنان/ تدريس :       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

         كلية طب األسنان/ جامعة بغداد:        عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07703210101:         الهاتف النقال

 raghadfadhil@codental.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي عةالجام الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2000 طب األسنان بغداد

 2006 طب األسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 
 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 الى االن-2006 بغداد تدريسيه/كليه طب االسنان 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 وزاره التعليم العالي/كليه طب اال  طبيبه اسنان  1

 

 

 االسنان جامعة  االسنا

2000-2004 

 2005-2004 ليم العالي/كليه طب االسنانالتع طالبة دراسات عليا 2

 الى االن-2006 التعليم العالي/كلية طب االسنان تدريسيه  3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

أمراض وجراحة ماحول  1

 األسنان

 الى االن-2006 أمراض وجراحة ماحول األسنان 

  للمرحلتين الرابع والخامس  2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

كلية طب األسنان/جامعة  PRP. 2015-2019لورشة عم 1

 بغداد

 حضور

 حضور مدينة الطب 2015 حضور موتمر مدينة الطب. 2



 

 

 

 

 

 

 

 -مؤتمر المعهد الطبي التقني حضور  3

المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتقنيات 

                     .الصحية والمختبرية 

 حضور مدينة الطب 2015

ة في اليوم مؤتمر كلية دجلة الجامع 4

 .العالمي لصحة الفم مع ورشة عمل
 حضور كلية دجلة الجامعة 2015

كلية طب األسنان/جامعة  2015 دورة التعليم المستمر . 5

 بغداد

 حضور

 حضور نقابة أطباء األسنان 2015 حضور مؤتمر تجميل االسنان. 6

ورشة عمل عن استخدامات  7

 .laser workshopالليزر
سنان/جامعة كلية طب األ 2015

 بغداد

 حضور

اقامة ندوات تدريبية و تثقيفية لالطباء  8

 والمساعدات.
كلية طب األسنان/جامعة  2015

 بغداد

 حضور

 حضور مدينة الطب 2016 التطلع نحو االرتقاء حضور مؤتمر 9

المجلس العراقي حضور مؤتمر  10

 لالختصاصات الطبية
 حضور مدينة الطب 2016

كلية طب األسنان/جامعة  journal 2016حضور  11

 بغداد

 حضور

كلية طب األسنان/جامعة  بر2019-2016 دورة  التعليم المستمر  12

 بغداد

 حضور

ورشة عمل عن استخدامات  13

 laser workshopالليزر
كلية طب األسنان/جامعة  2016-2019

 بغداد

 رحضو

كلية طب األسنان/جامعة  PRP 2016ورشة عمل   14

 بغداد

 حضور

كلية طب األسنان/جامعة  2016 حضور دورة المدقق الداخلي  15

 بغداد

 حضور

 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  لجنة التعليم المستمر

  األشراف على عيادات المرحلة الخامسة

 االشراف على بحوث تخرج لطالب من المرحلة الخامسة.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة في مناقشة بحوث التخرج

 2013-2012مقررة الفرع للسنه

 

 

 

و تطوير أثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Cone-beam computed tomography as an aid in 

early diagnosis of furcation involvement of 

young age smoker and non smoker subjects 

(comparative study) 

Journal of Dental and 

Medical Sciences 

(IOSR-JDMS) 

2014 

2 The usefulness of Ramfjord teeth to represent 

the full-mouth pocket depth in epidemiological 

study 

جامعة  \مجلة كلية طب األسنان

تنصريةالمس  

2008 

3 Effect of ZnO Nanoparticles on AST Activity 

in Gingival Cervicular Fluid of smokers and 

Nonsmokers Chronic Periodontitis Patients: in 

Vitro Studyplaque. 

Journal of Global 

Pharma Technology 

2017 

4 effect of zno nanoparticles on ast activity in 

gingival cervicular fluid of chronic periodontitis 

patients: in vitro study 

International journal of 

science and nature 

2016 

5 The association of crevicular albumin level 

with the severity of periodontal destruction 

in chronic periodontitis patients after initial 

periodontal treatment 

 

Journal of baghdad 

college of dentistry  مجلة

  كلية طب االسنان بغداد

ISSN: 16800087 Year: 

2014 Volume: 

26 Issue: 1 Pages: 134-

137  

Publisher: Baghdad 

University جامعة بغدا 

2014 

6 

7 

8 

 

Correlation between Caries Related 
Microorganisms in the Dental Plaque and Saliva 
with Dental Caries Level in the Upper and Lower 

Jaws in 5-9 Years Old Children in Baghdad City 

A clinical comparison of a battery-powered 

toothbrush and a manual toothbrush in patients 

with chronic periodontitis 

Journal of baghdad 

college of dentistry  مجلة

  كلية طب االسنان بغداد

 

Journal of baghdad 

college of dentistry  مجلة

  كلية طب االسنان بغداد

2016 

 

 

 

2010 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :عاستا 

✓      

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6192
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6192
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6192
https://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6192
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=11&uiLanguage=en


 

 

 

 

 

 

 

 2017-2018 عميد كلية طب األسنان  5كتاب شكر 1

 2017-2018 رئيس جامعه بغداد كتاب شكر  2

 2013-2014 وزير التعليم شكركتاب  3

4    

5    

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

        اللغة العربية      ✓

 اللغة األنكليزية     ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


