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        الحيالي  نغم عبد الهادي عبد الرزاق:   ـم ـــــــــاالســ

 1978\12\16 : تاريخ الميـالد 

  متزوجة الحالة الزوجية :

     اثنان دد األوالد  :ــعـــ

   مسلمه :   الديـــــــــــانة

          أسنانمعالجه  :    صــالتـخـص

    أسنان طبيبه :     ةالوظيف

  مدرس الدرجة العلمية :

              جامعة بغداد -األسنان كلية طب  :   عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

       07700505146:   الهاتف النقال

 nag2005ham@yahoo.com: كترونيأاللالبريد 

  

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 تاريخال ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2001\6\30 طب االسنان بغداد

2010\4\11 طب االسنان بغداد الماجستير   

 هالدكتورا
 

   

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2007 \4\1 -2003\5\27 من بابل جامعة كلية طب االسنان  1

 حاليالى الوقت ال  16/٤/2007 جامعة بغداد كلية طب االسنان  2

3    

4    

5    

6    

7    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى الوقت الحالي 9/1/2014من  كلية طب االسنان / جامعة بغداد مدرس  1

 9/1/2014الى  11/4/٢٠١٠من  كلية طب االسنان / جامعة بغداد مدرس مساعد 2

 ٢/٦/٢٠١٠إلى  16/٤/٢٠٠7 كلية طب االسنان / جامعة بغداد معيدة 3

 2007 \4\1 -2003\5\27 كلية طب األسنان / جامعة بابل معيدة 4 

 2003\5\26 - 2002\12\1 وزارة الصحة / دائرة صحة واسط طبيبة أسنان تدرج 5

 طبيبة أسنان  6

 متدربة

 2002\11\25 - 2001\10\16 اد الكرخوزارة الصحة / بغد

    



 

 

 

 

 

 

 

8    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

عيادات مرحلة رابعة وخامسة مادة حشوات وحشوات  معالجة اسنان 1

 الجذور

 والتيجات والجسور )الجانب العملي( 

٢٠١٠ -2011 -2012  

معالجة  2

  اناألسن

 الجانب العملي  األولىتشريح االسنان /المرحلة 

 

_ لغاية تاريخ  2011من 

 اليوم 

معالجة  3

  األسنان

_ لغاية تاريخ  2011من  الثالثة  المرحلةمختبر حشوات / 

 اليوم

معالجة  4

 األسنان 

_ لغاية تاريخ  2011من  مختبر التيجان والجسور / المرحلة الثالثة

معالجة  5 اليوم

 سنان األ

الجانب  أولى/ جزء من مادة تشريح األسنان / مرحلة 

 النظري  

2016 -2017  

معالجة  6

 االسنان 

  2016 محاضرات لطلبة المعادلة 

7      

8    

9   

 

 

 

 :لتي أشرف عليهااحوث تخرج مرحلة الخامسة بخامساً:  

بحوث تخرج مرحلة  ت

 الخامسة 
 السنــة مـــالقس

 Endodontic surgery  2013 رند   1



 

 

 

 

 

 

 

 Dental cements in fixed لمى عبد االمير 2

prosthodontic 

2014 

 Reduction of composite طه ليث سعد 3

microleackage by using 

different methods and 

techniques 

2014 

 Cavity sealer, liner and سامي مصعبعلي  4

bases 

2015 

 Composite resins and عبد طالبرند محمد  5

microleakage reduction 

2016 

 Root resorption 2016 محمد كمالرند  6

 Obturation systems 2017 اسعد عليايات  7

 Root perforation 2017 اية عبد الكاظم 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 شاركة نوع الم

) بحث / بوستر 

 حضور(

 تعليم مستمر في   دورة 1

 األسنانجة لمعا

كلية طب  -قسم المعالجة  4-5-2009

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

دورة تعليم مستمر في  2

أمراض وجراحة ماحول 

 األسنان

قسم أمراض وجراحة ماحول   16-3-2010

 -كلية طب األسنان -األسنان 

 جامعة بغداد

  

 حضور

دورة تعليم مستمر في   3

 صناعة االسنان 

كلية طب  -قسم  صناعة االسنان  10-10-2011

 جامعة بغداد -األسنان

 

 حضور

دورة تعليم مستمر في    4

 معالجة األسنان

كلية طب  -قسم المعالجة  14-12-2011

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

دورة تعليم مستمر في    5

 التقويم 

كلية طب  -ويم االسنان  قسم تق 3-2012- 14

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

الملتقى العلمي االول  6

لطب االسنان االطفال 

 والوقائي 

فرع طب اسنان االطفال  6-3-2012

كلية طب  -والوقائي والمجتمع

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

-10-11لغاية  9-9  141دورة اللغة العربية  7

2012  

المستمر  مركز التطوير والتعليم

 جامعة بغداد/

 حضور

دورة التاهيل التربوي  8

167 

-10-11لغاية  9-9

2012 

مركز التطوير والتعليم المستمر 

 جامعة بغداد/

 حضور

-9-27لغاية  9-23 دورة كفاءة الحاسوب  9

2012  

 حضور مركز الحاسبة /جامعة بغداد 

مؤتمر النجف لطب  10

 االسنان 

 حضور ة جامعة الكوف  2-2012- 24-25

مؤتمر الموحد لكليات  11

 طب االسنان االول 

قاعة درب الموسوي / كلية طب   24-26-4-2012

 اسنان /بغداد

 بحث 

دورة تعليم مستمر في  12

 طب االسنان الوقائي 

فرع طب اسنان االطفال  4-3-2013

كلية طب  -والوقائي والمجتمع

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

في    دورة تعليم مستمر 13

 معالجة األسنان

كلية طب  -قسم المعالجة  27-3-2013

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

دورة تعليم مستمر في    14

 التقويم 

كلية طب  -قسم تقويم االسنان   9-4-2013

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

ندوة علمية في تقويم  15

 االسنان 

جمعية تقويم االسنان / قسم   30-4-2013

 السنان تقويم ا

 حضور

المؤتمر العلمي الطبي  16

 السنوي الخامس 

 بحث دائرة صحة بغداد الكرخ 9-10/10/2013

دورة تعليم مستمر في    17

 معالجة األسنان

كلية طب  -قسم المعالجة  27-11-2013

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

قاعة درب الموسوي / مدينة   12/12/2013-11 مؤتمر مدينة الطب  18

 لطب ا

 حضور

كلية الطب/ الجامعة   28/3/2014-27 مؤتمر العلمي التاسع  19

 المستنصرية 

 حضور

دورة تعليم مستمر في    20

 التقويم االسنان 

كلية طب  -قسم تقويم االسنان    18/11/2014

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

دورة تعليم مستمر  21

 وورشة عمل 

 حضور كلية الطب / جامعة بغداد   13-17/4/2014

دورة تعليم مستمر في    22

 التقويم

كلية طب  -قسم تقويم االسنان    18/11/2014

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

مؤتمر كليات طب  23

 األسنان الموحد

الجامعة –كلية طب االسنان   2014

 المستنصرية 

 حضور

دورة تعليم مستمر في    24

 معالجة األسنان

كلية طب  -قسم المعالجة   2015

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ندوة علمية في صناعة  25

 اسنان 

قسم صناعة االسنان / كلية طب   7-4-2015

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

ورشة عمل في تقويم  26

 االسنان 

كلية طب  -قسم تقويم االسنان    24/5/2015

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

ليم مستمر في   دورة تع 27

 معالجة األسنان

كلية طب  -قسم المعالجة    25-11-2015

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

مستشفى مدينة الطب التعليمية /   17/12/2015-16 مؤتمر مدينة الطب  28

 وزارة الصحة 

 حضور

مؤتمر  النجف الدولي  29

 لطب االسنان 

نقابة اطباء االسنان /فرع   18-19/12/2015

 نجف ال

 حضور

الملتقى العلمي الثالث  30

لطب االسنان االطفال 

 والوقائي

فرع طب اسنان االطفال   31/12/2015

كلية طب  -والوقائي والمجتمع

 جامعة بغداد  -األسنان

 حضور

مؤتمر بغداد لحشوات  31

 الجذور 

جمعية حشوات الجذور العراقية  19-20/2/2016

 نقابة اطباء االسنان  /

 حضور

مؤتمر العلمي الدولي  32

الثالث في الطب 

 والصحة 

 حضور الجامعة التقنية الواسطى 23-24/3/2016

ندوة علمية في صناعة  33

 اسنان 

قسم صناعة االسنان / كلية طب   5/4/2016

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

محااضرة علمية في فرع  34

 تقويم االسنان 

المركز التخصصي لصناعة  19-10-2016

ويم االسنان/ باب المعظم وتق

 دائرة صحة الرصافة /

 حضور

المؤتمر العلمي الخامس  35

 عشر 

 حضور جامعة بغداد –كلية الطب  29-30/11/2016

مؤتمر رافع الجبوري  36

 الدولي االول 

 حضور نقابة اطباء  االسنان  9-10/9/2016



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل في تقنيات  38

الحديثة في حشوات 

 الجذور 

كلية طب  -قسم المعالجة   9-11-2016

 جامعة بغداد -األسنان

 حضور

المؤتمر العلمي الثاني  37

 لمستشفى ابن الهيثم 

مستشفى ابن الهيثم التعليمي    8-12-2016

 دائرة صحة الرصافة/

 حضور

     

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  معادلة علمية لطلبة ال القاء محاضرات 

  علمية داخل القسم القاء محاضرات 

  

  

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر مفرد او مشترك  أسم البحث ت

1 Effect of three types of mouth 

rinses and human saliva on 

color stability of packable and 

nanocomposite resins 

(In vitro study) 

 مشترك

 د. نغم عبد الهادي

 د.هيثم العزاوي

 

مجله كلية طب اسنان / 

 جامعة بغداد

2010 

2 Effect of three types of mouth 

rinses and human saliva on 

microhardness of packable and 

nanocomposite resins 

(In vitro study) 

 مشترك

 د. نغم عبد الهادي

 د.هيثم العزاوي

 

مجله كلية طب اسنان / 

 جامعة بغداد

2011 



 

 

 

 

 

 

 

3 Microleakage of class II packable 

resin composite lined 

with flowable composite and resin 

modified glass ionomer 

cement: An in vitro study 

 مشترك

 د. نغم عبد الهادي

 اويد.هيثم العز

 د. فراس الدباغ

مجله كلية طب اسنان / 

 جامعة بغداد

2012 

4  Effect of 38%hydrogen peroxide 

agent on color 

change of composite resins stained 

with tea and coffee 

beverages (An in vitro study) 

 مشترك

 د. نغم عبد الهادي

 د.االء جواد كاظم

 د. علياء محسن

طب اسنان /  مجله كلية

 جامعة المستنصرية

 

2012 

5  Inhibition of bacterial growth 

around gutta percha cones 

by different antimicrobial 

solutions using antibiotic 

sensitivity test (An in vitro study) 

مجله كلية طب اسنان /  مفرد

 جامعة بغداد

2013 

6 Comparison among pulp capping 

materials in :calcium ions release, 

ph change, solubility and  water 

change(An in vitro study) 

مجله كلية طب اسنان /  مفرد

 جامعة بغداد

2017 

     

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

 نقابه اطباء االسنان العراقية ✓

 جمعية حشوات الجذور ✓

✓ Google scholar   

 

 

   

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقدير عن تاهيل مكتبة  1

 قسم المعالجة 

عميد كلية طب االسنان / 

 جامعة بغداد 

2012 

ي معالي وزير التعليم العال كتاب شكر وتقدير  2

 والبحث العلمي 

2014  

شكر وتقدير عن تاهيل مختبر  3

 االدراسات العليا 

عميد كلية طب االسنان / 

 جامعة بغداد

2016  

عميد كلية طب االسنان /  كتاب شكر وتقدير 4

 جامعة بغداد

2016  

5    

 

 .للجان ا: حادى عشر 

 السنة  اللجنة أسم  ت

 لغاية تاريخ اليوم  2011من  لجنة احتساب السعي المرحلة االولى  1

 لغاية تاريخ اليوم  2011من  لجنة متابعة غياب المرحلة االولى  2

 لغاية تاريخ اليوم  2012من  لجنة مكتبة قسم المعالجة  3

 2011  نالمانيكا األسنانلجنة تثمين جهاز  4

  2011 لجنة جرد مختبر الفانتوم  5



 

 

 

 

 

 

 

  2016- 2015 عادلة محاضرات على طلبة الم إلقاءلجنة  6

  2017- 2016  األوليةعلى مختبر الفانتوم الدراسات  األشرافلجنة  7

  2017- 2016 على مختبر الفانتوم الدراسات العليا  األشرافلجنة  8

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

              عربي ✓

             انكليزي ✓

 9/1/2017التاريخ 


