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 زينب موسى كاظم :ـمـــــــــاالســ

 1981\10\2  : تاريخ الميـالد 

  تقويم االسنان:     صــالتـخـص

 جامعة بغداد\في كلية طب االسنان  تدريسية:      ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد: الدرجة العلمية 

 2011\3\20تاريخ الحصول على اللقب العلمي: 

 جامعة بغداد\كلية طب االسنان:      عنوان العمل

  اليوجدالعمل   :   هاتف

الدرجة 
 العلمية

 التاريخ الكليـــة  الجامعة

  كلية طب االسنان:    بغداد بكالوريوس
 2011\2\22 كلية طب االسنان:    بغداد ماجستير

    الدكتوراه

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 schati1981@yahoo.com:كتروني البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 
 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

دورية على معيدة  1

 اقسام الكلية

 9200-2005 جامعة بغداد \كلية طب االسنان

 \تقويم  االسنان فرع 2

 كلية طب االسنان

لحد \ 2011 بغداد

 االن
 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى

معيدة دورية على  1

 اقسام الكلية

 9200-2005 جامعة بغداد \كلية طب االسنان

 2011-2009 جامعة بغداد \كلية طب االسنان تقويم اسنان \ماجستيرطالبة  3

 الى االن 2011 جامعة بغداد \كلية طب االسنان مدرس مساعد 4

5    
6    

    



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

تدرج في اقسام طب  1

 االسنان

اشراف على عيادات 

 المرحلة الرابعة و الخامسة

2005-2009 

 لحد االن-2011 مختبر المرحلة الرابعة جامعة بغداد\تقويم االسنان 2

 لحد االن-2011 اشراف على عيادة المرحلة الخامسة جامعة بغداد\تقويم االسنان 3

 لحد االن-2011 سمنار المرحلة الخامسة جامعة بغداد\تقويم االسنان 4

 لحد االن-2014 مشاريع تخرج المرحلة الخامسة جامعة بغداد\االسنانتقويم  5

5    

 

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

 األطروحة  أو  اسم ت

 ةرسالال
 السنــة مـــالقس

 2015-2014 جامعة بغداد \تقويم االسنان مشروع تخرج المرحلة الخامسة 1

 2018-2017 جامعة بغداد \تقويم االسنان المرحلة الخامسةمشروع تخرج  2

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
ندوة في تقويم  1

 االسنان

جامعة  \كلية طب االسنان 2013

 بغداد

 حضور
شعبة ضمان ندوة  2

 الجودة
جامعة  \كلية طب االسنان 2013

 بغداد

 حضور

ندوة الملتقى العلمي  3
الثاني في فرع طب 

اسنان االطفال 
 والوقائي

جامعة  \كلية طب االسنان 2013

 بغداد
 حضور

جامعة  \كلية طب االسنان   4

 بغداد
 حضور

جامعة  \كلية طب االسنان   5

 بغداد
 حضور

جامعة  \االسنانكلية طب    6

 بغداد
 حضور

ندوة حول سالمة  7
 اللغة العربية

جامعة  \كلية طب االسنان 2017

 بغداد
 رحضو

ندوة حول التنمية  8

 البشرية

جامعة  \كلية طب االسنان 2017

 بغداد
 حضور

ندوة في فرع  9
امراض وجراحة 

 ماحول االسان

2017 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

فرع ندوة في  10
امراض وجراحة 

 ماحول االسان

2017 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

ندوة في فرع طب  11
اسنان االطفال 

 والوقائي

2017 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

ندوة في فرع طب  12

اسنان االطفال 

 والوقائي 

2017 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

الصحة مؤتمر  13

 العامة

2013 
 حضور مدينة الطب\وزارة الصحة 

 المؤتمر الوطني 14

لكليات طب االسنان 

 العراقية

2012 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

المؤتمر الطبي  15

 العالمي

 حضور كنديكلية طب ال 2013

 حضور مدينة الطب 2013 مؤتمر مدينة الطب 16

المؤتمر العلمي  17

 لكلية الطبالثامن 

 حضور جامعة النهرين  2013

مؤتمر رافع  18

 الجبوري الدولي

 حضور بغداد\نقابة اطباء االسنان 2017

االملتقى المشترك  19

االول لجراحة الوجه 

والفكين وتقويم 

 االسنان

مستشفى غازي \مدينة الطب  2017

 الحريري
 حضور

مؤتمر كلية طب  20

االسنان الثاني عشر 

 للدراسات العليا 

جامعة  \كلية طب االسنان 2017

 بغداد
 حضور

المؤتمر العلمي  21

السادس عشر لكلية 

 الطب

2017 
 حضور جامعة بغداد كلية الطب 

 2017 مؤتمر مدينة الطب 22
 حضور مدينة الطب

المؤتمر السنوي  23

المشترك لنقابة 

االسنان وكلية اطباء 

2017 
 رضاحم بغداد\نقابة اطباء االسنان

مهرجان بابل   24

 الدولي لطب االسنان

2017 
 حضور بابل\نقابة اطباء االسنان



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي  25

االول للعلوم الطبية 

 والصيدالنية

للعلوم  ابن سيناجامعة  \ 2017
 الطبية والصيدالنية

 حضور

المؤتمر الوطني  26

للتعليم الجامعي 

 واالهلي

كلية االسراء  2017
 الجامعة

 حضور

مؤتمر الدراسات  27

العليا االول لكلية 

 الطب

 حضور جامعة بغداد\كلية الطب 2018

المؤتمر الدولي لكلية  28

 االسراء الجامعة

كلية االسراء  2018
 الجامعة

 محاضر

الملتقى العلمي لطب  29

اسنان االطفال 

 والوقائي

2018 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

المؤتمر السنوي  30

 لكلية طب االسنان

2018 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

مؤتمر الوراثة  31

 والبيئة الخامس

المعهد الكندي  2018
 للعلوم الصحية

 حضور

مؤتمر كلية طب  

االسنان الثالث عشر 

 للدراسات العليا

2018 
جامعة  \كلية طب االسنان

 بغداد
 حضور

المؤتمر الدولي  32

السابع عشر لكلية 

 الطب

 حضور جامعة بغداد\كلية الطب 2018

مؤتمر رافع  33

الجبوري الدولي 

الثالث لطب االسان 

 التجميلي

 حضور بغداد\نقابة اطباء االسنان 2018

 حضور مدينة الطب 2018 مدينة الطبمؤتمر  34

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

دورة تدريبية في فرع تقويم 

 االسنن )محاضر(

فحص طالب المدارس المتوسطة 

 لغرض البحث

مشاركة في دورات التعليم 

 7المستمر عدد 

فحص قوى االحتكاك بين سطوح 

والحاصرات التقويمية في االسنان 

 وزارة العلوم والتكنلوجيا

محاضر في دورة التعليم 

 2المستمر عدد

 بوستر خارج الجامعة 2المشاركة ب
المشاركة في الحلقات 

الثقافية في فروع كلية طب 

 17االسنان عدد

القيام باالشراف على عمل تطوعي 

مشاركة في ورش عمل عدد   2طالبي عدد 

8 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

مناقشة مشاريع تخرج 

 للمرحلة المنتهية

 

مشاركة بالعديد من  اللجان 

 الوقتية والدائمة

 

مشاركة بامتحان المعادلة 

 الى االن 2017

 

 

ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة  

 . أو تطوير التعليموالمجتمع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
Soft-tissue 

cephalometric norms 

for a sample of Iraqi 

adults with class I 

normal occlusion in 

natural head 

position 

J Bagh 

College 

Dentistry 

2011 

2 
In Vitro 

Evaluation of 

Shear Bond 

Strength of 

Sapphire Brackets 

after Dental 

Bleaching 

 

International 

Journal of 

Medical 

Research & 

Health 

Sciences.- 

2017 

3 
In vitro 

Evaluation of 

Effect of Dental 

Bleaching on the 

Shear Bond 

Strength 

of Sapphire 

Orthodontics 

Brackets Bonded 

with Resin 

Modified Glass 

Ionomer Cement 

J Bagh 

College 

Dentistry 

2016 

4 

Soft Tissue 

Cephalometric 

Norms for a 

Sample of Iraqi 

Population Group 

Using Legan and 

Burstone Analysis 

 

 

 Karbala J. 

Med. 

2015 

5 

Assessment of 

facial proportions 

in a sample of 

Iraqi adults with 

normal occlusion 

 

Mustansria 

Dental 

journal 

 

2011 

 

 .الدولية ولهيئات العلمية المحلية اعضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

  الى االن 2005 االسنان عضو نقابة طب     ✓

 الى االن. 2018العراقية لتقويم االسنان عضو الجمعية     ✓

 الى االن. 2019 في جمعية تقويم االسنان االلمانية عضو  ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة  كتاب الشكر أو ت

 أو شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2018 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 1
اطباء االسنان نقيب  كتاب شكر 2

 في العراق

2017 
وزير التعليم العالي  كتاب شكر 3

 والبحث العلمي

2017 
 2018 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 4
عميد  كلية طب  كتاب شكر 5

 جامعة بغداد\االسنان

2018 
عميد  كلية طب  كتاب شكر 6

 جامعة بغداد\االسنان

2018 
عميد  كلية طب  كتاب شكر 7

 جامعة بغداد\االسنان

2018 
عميد  كلية طب  كتاب شكر 8

 جامعة بغداد\االسنان

2017 
 2019 رئيس جامعة بغداد تثمين جهود 9

وزير التعليم العالي  كتاب شكر 10

 والبحث العلمي

2013 
عميد  كلية طب  كتاب شكر 11

 جامعة بغداد\االسنان

2014 
 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   



 

 

 

 

 

 

 

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

             انكليزي ✓

 غربي ✓

             الماني ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


