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    هبة محمد حسين عبد الغني :ـمـــــــــاالســ

 23/4/1981  : تاريخ الميـالد 

 تقويم االسنان:      صــالتـخـص

 تدريسية:      ه ــــــالوظيف

   مدرس: الدرجة العلمية 

 2015\4\8تاريخ الحصول على اللقب العلمي: 

 ة بغدادجامع\كلية طب االسنان :     عنوان العمل

    \العمل   :   هاتف

     07710067016:   الهاتف النقال

 dr_hibamh@yahoo.com:كتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 2004 طب االسنان بغداد بكالوريوس

 2009 طب االسنان بغداد ماجستير

    الدكتوراه

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الجامعي . ثالثاً : التدريس 

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

  -2010 جامعة بغداد كلية طب االسنان 1

2 \   

3 \   

4 \   

5 \   

6 \   

7 \   

8 \   

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 -2010 ت مادة التقويم للمرحلة الرابعة ) المختبر(مقررا تقويم االسنان 1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010-2005 كلية طب االسنان /جامعة بغداد طبيبة اسنان ) معيدة( 1

 2015-2009 كلية طب االسنان /جامعة بغداد مدرس مساعد 3

 -2015 كلية طب االسنان /جامعة بغداد مدرس 4

5    

6    

    



 

 

 

 

 

 

 

 تقويم االسنان 2
للمرحلة الخامسة )العيادات  مقررات مادة التقويم

 التعليمية( 

2010- 

 تقويم االسنان 3
سمنارات الطلبة المرحلة الخامسة   علىاالشراف 

 هاتقييمو

2010- 

 تقويم االسنان 4
مرحلة االشراف على مشاريع التخرج لطلبة ال

 الخامسة
2012- 

 

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 (حضور

ندوة الملتقى العلمي االول لطب  1

 اسنان االطفال والوقائي
6/3/2012 

قسم طب اسنان االطفال والوقائي/ 

 كلية طب االسنان/ بغداد
 حضور

2 
 المؤتمر العلمي العالمي

30-

31/10/2013 
 حضور كلية طب الكندي

ندوة الملتقى العلمي الثاني لطب  3

 اسنان االطفال والوقائي
26/11/2013 

م طب اسنان االطفال والوقائي/ قس

 كلية طب االسنان/ بغداد
 حضور

4 
 مؤتمر مدينة الطب

11-

12/12/2013 
 حضور وزارة الصحة العراقية

المؤتمر العلمي السادس للمجلس  5

 العراقي لالختصاصات الطبية

30-

31/3/2014 

المجلس العراقي لالختصاصات 

الطبية/ وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 حضور

ندوة الملتقى العلمي االول  6

 لصناعة االسنان
قسم صناعة االسنان/ كلية طب  7/4/2015

 االسنان/ بغداد
 حضور

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  7

 لالختصاصات الطبية والصحية

24-

26/3/2015 

الجامعة التقنية الوسطى/ وزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

يفية ) االرهاب الندوة التعر 8

 الفكري(
 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 15/9/2015

9 
 مؤتمر مدينة الطب

16-

17/12/2015 
 حضور وزارة الصحة العراقية

المؤتمر العلمي السابع للمجلس  10

 العراقي لالختصاصات الطبية

16-

17/3/2016 

المجلس العراقي لالختصاصات 

لبحث الطبية/ وزارة التعليم العالي وا

 العلمي

 حضور

11 
 مؤتمر حشوات الجذور

19-

20/2/2016 

جمعية حشوات الجذور العراقية/ 

 نقابة اطباء االسنان
 حضور

مؤتمر الدراسات العليا الحادي  12

 عشر
 حضور كلية طب االسنان/ جامعة بغداد 7-8/12/2016

المؤتمر العلمي الخامس عشر  13

 لكلية الطب/ جامعة بغداد

29-

30/11/2016 
 حضور كلية الطب/ جامعة بغداد

14 
 مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى

23-24/ 

3/2016 

الجامعة التقنية الوسطى/ وزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي
 حضور

ملتقى اطباء تقويم االسنان  15

 العراقيين
 حضور نقابة اطباء االسنان 11/3/2016

 حضور ة طب االسنان / جامعة بغدادكلي 2015 الندوة التعريفية ) االدمان( 16

ندوة استمارة تقييم االداء  17

 االلكتروني
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 11/11/2015

مؤتمر الدراسات العليا االول  18

 بغداد\لكلية الطب

22\2\2018 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

الملتقى العلمي لطب اسنان  19

 بغداد\ئياالطفال والوقا

11\3\2018 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

مؤتمر الدراسات العليا الثاني  20

 بغداد\عشر لكلية طب االسنان

20-

21\12\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

مؤتمر كلية طب االسنان التاسع  21

 بغداد\العشر

19-

20\3\2018 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

مؤتمر كلية الطب السادس  22

 بغداد\عشر

29-

30\11\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

ورشة عمل في فرع معالجة  23

 االسنان

7\12\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

ورشة عمل في فرع صناعة  24

 االسنان

3\12\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

ل وحدة التأهيل ورشة عم 25

 والتوظيف في طب االسنان

23\11\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

ورشة عمل وحدة التأهيل  26

 والتوظيف في طب االسنان

28\12\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

ندوة علمية في فرع امراض  27

 وجراحة  ماحول االسنان

25\9\2017 
 حضور جامعة بغداد كلية طب االسنان /

دورة تدريبية في فرع امراض  28

 وجراحة  ماحول االسنان

27\11\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

محاضرة عضوية لكلية  29

 الجراحين الملكية البريطانية

22\10\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد



 

 

 

 

 

 

 

 2017\10\15 بغداد\ورشة عمل زراعة االسنان 30
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

حلقة دراسية في فرع طب اسنان  31

 االطفال والوقائي

15\10\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

ندوة علمية في فرع طب اسنان  32

 االطفال والوقائي

26\11\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 حلقة دراسية في فرع طب اسنان 33

 االطفال والوقائي

12\11\2017 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2017\12\24 ورشة عمل في فرع التقويم 34
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2018\1\3 حلقة دراسية في فرع التقويم 35
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2017\9\27 حلقة دراسية في فرع التقويم 36
 حضور ية طب االسنان / جامعة بغدادكل

 2017\9\24 حلقة دراسية في فرع التقويم 37
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2017\10\8 حلقة دراسية في فرع التقويم 38
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2017\10\18 حلقة دراسية في فرع التقويم 39
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2017\10\25 حلقة دراسية في فرع التقويم 40
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2017\11\1 حلقة دراسية في فرع التقويم 41
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2018\1\3 حلقة دراسية في فرع التقويم 42
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2018\3\14 التقويم حلقة دراسية في فرع 43
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2018\3\28 حلقة دراسية في فرع التقويم 44
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 2018\4\25 حلقة دراسية في فرع التقويم 45
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  46

 النفسي

9\1\2018 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 حلقة نقاشية )سمنار( 47

Mechanical principles in 

orthodontic force control 

 

11\3\2018 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

 حلقة نقاشية )سمنار( 48

The first stage of 

comprehensive 

orthodontic treatment : 

leveling and alignment 

15\4\2018 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

  حلقة نقاشية )سمنار( 49

Extra oral anchorage 

20\5\2018 
 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد

دورة تعليم مستمر في فرع تقويم  50

 االسنان

2/1/2019 
 محاضر كلية طب االسنان / جامعة بغداد

عة مؤتمر كلية طب االسنان جام 51

 الرافدين

 بوستر جامعة الرافدين 4/1/2019

 بوستر كلية طب االسنان / جامعة بغداد 6/12/2018-5 مؤتمر الدراسات العليا 52

 حضور كلية طب االسنان / جامعة بغداد 6/12/2018-5 مؤتمر الدراسات العليا 53



 

 

 

 

 

 

 

-12 مؤتمر مدينة الطب 54

13/12/2018 

 حضور وزارة الصحة العراقية

-28 مؤتمر الدولي لكلية الطبال 55

29/11/2018 

 حضور كلية الطب جامعة بغداد

دورة تعليم مستمر في فرع  56

 التقويم

26/9/2018 
 محاضر كلية طب االسنان / جامعة بغداد

57     

     

     

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

يم االسنان/ كلية طب قسم نقوفي  ورشة العمل الثانية

 بصفة محاضر 24/4/2015بتاريخ  االسنان/ بغداد 

 مركز الحاسبة / جامعة بغدادفي  2007في  دورة حاسبات

 2016 /16/3-15للفترة  ) تدقيق الجودة( الدورة التدريبية

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي/ جامعة بغدادالتي نظمها 

 -24/12/2011للفترة من  دورة التأهيل التربوي للتدريسيين

 مركز التدريب والتطوير/جامعة بغدادفي  5/1/2012
قسم نقويم االسنان/ كلية طب في  دورة التعليم المستمر

 27/11/2013بتاريخ  االسنان/ بغداد

 -24/12/2011للفترة من  دورة اللغة العربية للتدريسيين

 في مركز التدريب والتطوير/جامعة بغداد 5/1/2012
قسم نقويم االسنان/ كلية طب في ة التعليم المستمردور

 11/2014/ 18بتاريخ  االسنان/ بغداد

مركز في  5/3/2015 -1/3بتاريخ  دورة الترقيات العلمية

 اسبة/ المكتب االستشاري لنظم المعلومات والحاسباتحال
قسم نقويم االسنان/ كلية طب في  دورة التعليم المستمر

 9/4/2014 بتاريخ االسنان/ بغداد

في    Google scholar and research   دورة

مركز التطوير والتعليم المستمر/ جامعة في  6/12/2016

 بغداد

قسم نقويم االسنان/ كلية طب في  دورة التعليم المستمر الثانية

 21/4/2015بتاريخ  االسنان/ بغداد

بتاريخ  تبة االفتراضية العلمية العراقيةدورة اشتراك في المك

 كلية الطب/ جامعة بغداد في 5/4/2015
قسم نقويم االسنان/ كلية طب في  دورة التعليم المستمر

 13/11/2016بتاريخ  االسنان/ بغداد

 

قسم نقويم االسنان/ كلية طب في  دورة التعليم المستمر

 13/4/2016بتاريخ  االسنان/ بغداد

 

ب قسم نقويم االسنان/ كلية طفي  دورة التعليم المستمر

 11/11/2015بتاريخ   االسنان/ بغداد

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
Skeletodental characteristics in a sample of Iraqi 
patients with Class II Division 1 malocclusion and 

vertical discrepancy  
J Bagh College Dentistry 2010 

2 
Assessment of facial proportions in a sample of Iraqi 

adults with normal occlusion ( مشترك) 
Almustanseriah dental 

journal 
2011 

3 
The size of maxillary sinus in subjects with different 

vertical discrepancies  
Iraqi orthod j 2011 

4 
The variation of facial soft tissue thickness in Iraqi 

adult subjects with different skeletal classes 
J Bagh College Dentistry 2012 

5 
the relation among Iraqi methods used for assessing 

the sagittal skeletal patterns with other methods 
IOSR journal of Dental & 

Medical Sciences 
2015 



 

 

 

 

 

 

 

6 
Effect of Three Types of Mouth Washes on the 

Force Decay of Elastomeric Chains 

(An in Vitro Study) 

International Journal 

of Science and 

Research (IJSR) 
2015 

7 

 

 Evaluation of Facial Soft Tissue Thickness in 

Normal Adults with Different Vertical 

Discrepancies 

 

 International Journal 

of Science and 

Research (IJSR) 

2015 

8 
the relation among different methods for assessing 

the vertical jaws relation 
IOSR journal of Dental & 

Medical Sciences 
2016 

9 
Facial Divergence And Facial Profile in A 

Sample of Iraqi Adults 

With Normal Occlusion 

IOSR Journal of Dental 

and Medical Sciences 

(IOSR-JDMS) 

 

2017 

10 
Quantifying the soft tissue profile by two 

different methods in Iraqi adults (a comparative 

study). 

IJMRHS 2018 

11 
The effect of mouthwashes on frictional 

properties of gold plated and ordinary stainless 

steel orthodontic brackets  

WJOUD 2019 

    

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

 لعراقيةعضو نقابة اطباء االسنان ا     ✓

    عضو جمعية التقويم العراقية    ✓

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2011 عميد كلية طب االسنان كتاب شكر عن اللجنة االمتحانية 1

 2011 ية طب االسنانعميد كل كتاب شكر عن لجنة جرد المخزن العام 2

كتاب شكر وتقدير العضاء الهيئة  3

 التدريسية

عميد كلية طب االسنان/ جامعة 

 بغداد
3/9/2016 

كتاب شكر وتقدير لحصول الجامعة  4

 على مراتب متقدمة عربيا
 17/8/2016 مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة 

كتاب شكر عن لجنة مخزن ومكتبة فرع  5

 تقويم االسنان

كلية طب االسنان/ جامعة  عميد 

 بغداد
26/3/2015 

كتاب شكر عن نشر بحث في مجلة  6

 علمية
 16/6/2015 رئيس جامعة بغداد

كتاب شكر وتقدير عن ادارة مخزن  7

 ومكتبة الفرع
 17/4/2016 رئيس فرع التقويم

كتاب شكر عن نشر بحث في مجلة  

 عالمية معتمدة

عميد كلية طب االسنان/ جامعة 

 بغداد
26/3/2017 

 15/1/2017 وكيل الوزير للشؤون العلمية كتاب شكر وتقدير 

    

    

    

    

    

    

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 



 

 

 

 

 

 

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

             انكليزي ✓

             غربي ✓

   CD م تسليم نسخة على  ملحوظة : يت


