
 

 10من  1صفحة     

 

 ةالذاتي ةلسيرا

  اميل محمد رحمن شهباء منذر عبد الجبارـم:ـــــاالسـ

 2198 تاريخ الميـالد:

 وقائيطب االسنان ال \سنان طب وجراحه اال:العام خصصالت

 الوظيفة: طبيبة اسنان 

 مدرس:درجة العلميةال

 2017\1\25تاريخ الحصول على اللقب العلمي:

   العمل:كلية طب االسنان جامعة بغدادعنوان 

  shahbaaaljoranii@gmail.comكتروني:البريد االل

 أوالً : المؤهالت العلمية.

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 2005 طب االسنان بغداد العراق بكالوريوس  1

 2012 طب االسنان  بغداد العراق الماجستير  2

 

 :التدريس الجامعي.ثانياً 

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

 اآلنولغاية   - 2006 جامعة بغداد طب االسنان كلية   1

 

 

 التدرج الوظيفيثالثا:
 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010 -2006 طب االسنان جامعه بغدادكلية  طبيبة اسنان  1
 2012-2010 االسنان جامعه بغدادكلية طب  طالبة ماجستري  2



 

 10من  2صفحة     

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 كلية طب االسنان جامعه بغداد (تدريسي )مدرس مساعد  3
)اجازة امومة 25/1/2017ولغاية -2012

 (2013-2012من
 25/1/2017 كلية طب االسنان جامعة بغداد تدريسي )مدرس(  4

 

 رابعا:المقررات التي قمت بتدريسها 

 

 السنة المادة القسم ت

 طب االسنان الوقائي  1

 

متطلبات الجانب العملي لمادة طب 

 االسنان الوقائي لطلبة المرحلة الخامسة

 

-2012من 

2019 

 

 :)االطاريح او الرسائل ( التي اشرف عليهاخامسا

 ال يوجد 

  .والندوات وورش العمل دراسيةحلقات الوال المؤتمراتسادسا: 

 ت
 مكان انعقادها السنة العنوان

نوع 

 المشاركة

كليه طب \مؤتمر الدراسات العليا الثالث عشر  1

 2018\12\5-6 جامعه بغداد\االسنان 

كليه طب االسنان \

 حضور  جامعه بغداد\

2  
 حضور   جامعةبغداد\كليه الطب  2018-10-29-28 مؤتمركليه الطب 

3  
 2018-12-13-12 وزاره الصحه \مؤتمر مدينه الطب 

وزاره \مدينه الطب 

 حضور  الصحه 

 الندوه العلميه  4
11\10\2018                                               

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

 حلقة نقاشية  5
21\10\2018 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

 حلقة نقاشية   6
28\10\2018 

كليه طب االسنان \

 حضور بغدادجامعه \

 الندوه العلميه   7
14\10\2018 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

 حلقة نقاشية  8

 25\11\2018 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

 الندوة العلمية   9
9\12\2018 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

 الحلقه النقاشيه   10
23\12\2018 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\



 

 10من  3صفحة     

 

 ت
 مكان انعقادها السنة العنوان

نوع 

 المشاركة

11  
   2018\12\19 ندوة علمية 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

12  
 2018\12\16 الحلقه النقاشيه  

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

13  
 2018\11\24 ندوة علمية 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

14  
 2019\1\13 ندوة علمية

كليه طب االسنان \

 محاضرة جامعه بغداد\

15  
 2019\1\21 دورة تدريبية

كليه طب االسنان \

فرع  \جامعه بغداد\

 حضور المعالجة

16  
 2018\12\16 ورشة عمل

كليه طب االسنان \

العلوم \جامعه بغداد\

 حضور االساسية

17  
 2018\12\12 ورشة عمل 

كليه طب االسنان \

 حضور جامعه بغداد\

االسنان/ جامعة المؤتمرالتاسع عشر لكلية طب   18

 بغداد
 2018اذار  19-20

كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 محاضرة

المؤتمرالدولي الثاني لكلية طب االسنان/ جامعة   19

 االسراء
 2018اذار  5-6

جامعة االسراء/قسم 

 طب االسنان
 بوستر

مؤتمر الدراسات العليا االول لكلية الطب /جامعة   20

 بغداد
 2018اذار  22

الطب/جامعة كلية 

 بغداد
 حضور

مؤتمرالدراسات العليا الثاني   21

عشرالمنعقد من قبل كلية طب 

 االسنان / جامعة بغداد

20-21/11/2017 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 حضور مستشفى مدينة الطب 14/12/2017-13 مؤتمر مدينة الطب  22

 30/11/2017-29 مؤتمر كلية الطب / جامعة بغداد  23
كلية الطب/جامعة 

 بغداد
 حضور

24  Medical city scientific 

conference  

12/ / nd22-th21

2016 

كلية الطب /جامعة 

 بغداد
 حضور

المؤتمر العلمي الدولي االول لقسم طب   25

 االسنان
 بوستر كلية االسراء الجامعة 27-28/3/2017

26  –Scientific conference  th15

college of medicine-university of 

Baghdad  

29-30/11/2016 
كلية الطب/جامعة 

 بغداد 
 حضور

27  international  st1 Rafi Aljobory

conference 
 بوستر نقابة اطباء االسنان 2016

 المؤتمر العلمي المهني االول   28
30/11-

1/12/2016 

نقابة التمريض 

 العراقيه
 حضور

29  postgraduate conference  thThe 11 2016 
كلية طب 

 جامعة بغداد/االسنان
 حضور



 

 10من  4صفحة     

 

 ت
 مكان انعقادها السنة العنوان

نوع 

 المشاركة

30  Workshop held by the prosthetic 

department(flexible removable 

partial denture)  

12/1/2017 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

االطفال حلقة دراسية في فرع طب اسنان   31

 منى عبد هللاوالوقائي بمشاركة د.

 د.محمد غالب 

2/1/2017 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

حلقة دراسية في فرع طب اسنان االطفال   32

د.نادية عفتان ود.بيداء  والوقائي بمشاركة

 حسين ود.اسيل حيدر

5/3/2017 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

حلقة دراسية في فرع طب اسنان االطفال   33

والوقائي بمشاركة د.زينب الدهان ود.بان 

 صاحب 

30/4/2017 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

حلقة دراسية في فرع طب اسنان االطفال   34

والوقائي بمشاركة د.عبير محمد ود.محمد 

 غالب

7/5/2017 
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

35  international scientific  rdThe 3

conference of medical and health 

specialties 

 2016اذار 23-24

الجامعة التقنية 

الوسطى/ وزارة 

 التعليم العالي

 حضور

36  scientific conference of  thThe 7

Iraqi board for medical 

specializations 

 2016اذار 16-17

المجلس العراقي 

لالختصاصات 

الطبيه / وزارة 

 التعليم العالي 

 حضور

37  The cultural week of Medical 

Biology Division 

نيسان  17-20

2016 

كلية الطب /جامعة 

 بغداد

استخالص 

وحفض 

 عينات

38  scientific conference of  thThe 9

College of Medicine, Al-Nahrain 

University   

21-22 

 2015ديسمبر

كلية الطب/ جامعة 

 النهرين
 بوستر

لطب اسنان االطفال  لثالملتقى العلمي الثا  39

 والوقائي
31-12-2015 

كلية طب 

 السنان/جامعة بغداد
 بوستر

40  The Medical City 

Conference 
2015 

مدينة الطب / وزارة 

 الصحة
 حضور

-غداد للتعليم االلكترونيملتقى جامعة ب  41

 الموسم الثالث
2014 

مركز التطوير 

والتعليم 

 المستمر/جامعة بغداد

 حضور

42  
المؤتمر العلمي السادس للمجلس العراقي 

 لالختصاصات الطبية
2014 

المجلس العراقي 

لالختصاصات 

وزارة التعليم الطبية/ 

 العالي

 حضور



 

 10من  5صفحة     

 

 ت
 مكان انعقادها السنة العنوان

نوع 

 المشاركة

43  
The PRC training work shop  2014 

كلية الطب /جامعة 

بغداد/ وحدة التعليم 

 الطبي المستمر

 حضور

44  The Medical City Conference 2014 
مدينة الطب / وزارة 

 الصحة
 حضور

الملتقى العلمي الثاني لطب اسنان االطفال   45

 والوقائي
26-11-2013 

كلية طب 

 سنان/جامعة بغداداال

عروض 

 منضدية

 15/10/2017 حلقة نقاشية د.محمد قحطان ود.شهباء منذر  46
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 محاضرة

 12/11/2017 حلقة نقاشية د.ندى جعفرود.بان صاحب  47
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 17/12/2017 حلقة نقاشية د.اسيل حيدر ود.عبير محمد  48
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 18/3/2018 حلقة نقاشية د.شهباء منذر  ود.ايمان كاظم  49
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 محاضرة

 8/4/2018 حلقة نقاشية د.نادية عفتان   50
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 2018\4\15 حلقة نقاشية د.بان صاحب  51
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 ورشة عمل بعنوان وصف المقرر  52

 )شعبة الضمان والجودة(
كلية طب االسنان/جامعة  2018\5\16

 بغداد
 حضور

الملتقى العلمي الرابع لفرع طب اسنان االطفال   53

 والوقائي
11\3\2018 

فرع طب اسنان االطفال 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 بوستر

54  
 FDI 20\3\2018 العالميندوة يوم صحة الفم واالسنان 

فرع طب اسنان االطفال 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 محاضرة

ندوة فرع طب اسنان االطفال والوقاىي )د.مينة   55

 اسامة(
4\3\2018 

فرع طب اسنان االطفال 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 حضور

ندوة فرع طب اسنان االطفال والوقاىي )د.جمان   56

 ضياء(
1\4\2018 

فرع طب اسنان االطفال 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 حضور

57  
 2017\11\29 ندوة علمية في فرع التعويضات االصطناعية

فرع التعويضات 

االصطناعية /كلية طب 

 االسنان/بغداد

 حضور

ندوة علمية في فرع امراض وجراحة ما حول   58

 االسنان )م. علي عباس(
11/9/2017 

االطفال فرع طب اسنان 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 حضور

ندوة فرع طب اسنان االطفال والوقاىي )د.ندى   59

 جعفر+ د.بان صاحب(
12/11/2017 

فرع طب اسنان االطفال 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 حضور



 

 10من  6صفحة     

 

 ت
 مكان انعقادها السنة العنوان

نوع 

 المشاركة

    ندوة فرع طب اسنان االطفال والوقائي  60

61  
 19/11/2017 جمان ضياء ()

اسنان االطفال فرع طب 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 حضور

    ندوة فرع طب اسنان االطفال والوقائي  62

63  
 5/11/2017 د.اسيل حيدر()

فرع طب اسنان االطفال 

والوقائي/كلية طب 

 االسنان/بغداد

 حضور

 حضور العلوم االساسية 25/1/2017 االرشاد التربوي والتوجيه النفسي )االدمان(  64

 18/1/2017 د.زينب جمعة  65
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 26/2/2017 د.زينب الدهان ود.مينة اسامة  66
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 12/3/2017 د.زينب جمعة ود.محمد غالب  67
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 FDI 20/3/2017 الندوة العلمية ليوم صحة الفم العالمي  68
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 16/4/2017 د.نبال محمد  69
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 14/5/2017 د.نور احمد ود.محمد قحطان  70
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 حضور قسم ضمان جودة االداء 2016اذار  16-15 مدقق داخلي  71

 حضور قسم ضمان جودة االداء 2016-2-22 االتصال االلكترونيةاالدمان على وسائل   72

استمارة تقييم االداء االلكتروني للعام الدراسي   73

2014-2015 
 حضور قسم ضمان جودة االداء 11/11/2015

74  Misuse of antibiotic in pediatric     

dentistry (د.هبة نافع) 
   

75  Botox in dentistry (د.مينة اسامة)    

76   23/10/2016 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

77  Miswak(د.شهباء منذر)    

78  Laser in pediatric dentistry ( د.منى

 سليم(
13/11/2016 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي

القاء 

 محاضرة

79  Dental care for special need         

)patient د.منى عبد هللا) 
   

80  IQ assessment and oral health  

 د.نادية عفتان()
25/12/2016 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

81  Dental implant in pediatric 

)dentistry)د.هبه نافع ود.مينة اسامة 
17/4/2016 

االطفال فرع طب اسنان 

 والوقائي
 حضور



 

 10من  7صفحة     

 

 ت
 مكان انعقادها السنة العنوان

نوع 

 المشاركة

82  ) Infection control )8/5/2016 د.ندى جعفر 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

83  Oral surgical procedures in  

pediatric patients ( )د.زينب جمعة 
21/2/2016 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

84  Pit and fissure sealant in preventive 

dentistry (د.نبال محمد) 
   

85  Cariogram  ()6/3/2016 د.محمد غالب 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

86  Dental contact lenses()18/10/2015 د.منى عبد هللا 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

87  Preventive nanodentistry ( د.شهباء

 منذر(
6/12/2015 

اسنان االطفال فرع طب 

 والوقائي
 محاضرة

 15/11/2015 محاضرة د.اسيل  88
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

89  
 4/1/2016 ندوة النكاف

االرشاد التربوي / فرع 

طب اسنان االطفال 

 والوقائي

 حضور

90  
 13/10/2015 نوة الكوليرا

االرشادالتربوي/ فرع 

طب اسنان االطفال 

 والوقائي

 حضور

91  Nutrition and life style wake ant 

aging possible  )د.نادية عفتان( 

The relation of salivary 

antioxidants and lipid 

peroxidation biomarker to     

periodontal diseases…. د.بيداء(

 احمد(

8/6/2015 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

      زيارة الحدى رياض االطفال       92

 )د.منى عبد هللا(
4/11/2013 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

93  Concentration of selected 

elements in permanent teeth and 

enamel among adolescent girls 

 )د.شهباء منذر(

16/3/2014 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 محاضرة

94  Evaluation of antibacterial effect 

of irrigates solutions…… 

 )د.هبة نافع(

4/4/2014 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 13/4/2014 ندوة حفظ االغذية )د.فادية محسن(  95
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

96  
 4/4/2014 ندوة االدمان )د.غادة ابراهيم(

االرشاد التربوي/ فرع 

اسنان االطفال طب 

 والوقائي
 حضور

97  Distributions of tooth wear 

among …..)د.محمد غالب( 
26/10/2014 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور



 

 10من  8صفحة     

 

 ت
 مكان انعقادها السنة العنوان

نوع 

 المشاركة

 28/12/2014 ندوة داء القطط )د.فادية محسن(  98
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

99  Siwak and tooth mineralization 

 )د.نبال محمد(
28/12/2014 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

100  Oral health status of children 

with congenital disorder 
22/3/2015 

فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 osteoporosis (د.الحان احمد(  101

 Probiotic ) د.جمان ضياء)

Drug nutrition interaction  د.منى(

 عبد هللا(

Apoptosis )د.شهباء منذر( 

 

19/4/2015 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 محاضره

 2/3/2015 حلقة علمية نقاشية  102
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

103  The effect of inhaled cotico  

steroid on oral condition among 

asthmatic )د.مينة اسامة( 

23/2/2015 
فرع طب اسنان االطفال 

 والوقائي
 حضور

 

 دورات التعليم المستمر: سابعا

 نوع النشاط السنة الفرع ت

 حضور 2018\10\25 فرع طب اسنان االطفال والوقائي  1

 محاضرة 2018\12\17 االطفال والوقائيفرع طب اسنان   2

 حضور 24/12/2017 فرع طب اسنان االطفال والوقائي  3

 حضور 19/3/2017 فرع طب اسنان االطفال والوقائي  4

 حضور 24/11/2016 فرع التعويضات االصطناعيه  5

 حضور 18/12/2016 فرع طب اسنان االطفال والوقائي  6

 حضور 13/3/2016 والوقائيفرع طب اسنان االطفال   7

 حضور 20/12/2015 فرع طب اسنان االطفال والوقائي  8

 حضور 25/11/2015 فرع المعالجة  9

 حضور 21/12/2014 فرع طب اسنان االطفال والوقائي  10

 حضور 18/3/2014 فرع طب اسنان االطفال والوقائي  11

 حضور 26/11/2014 فرع المعالجة  12

 حضور 26/3/2014 فرع المعالجة  13

 حضور 27/11/2013 فرع المعالجة  14
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