
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

     زينب جليل رحيم شرهان  :       ـم ـــــــــاالســ

  1982\2\10: تاريخ الميـالد 

 عزباء  الحالة الزوجية :

  \   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       ماجستير امراض و جراحة اللثة:       صــالتـخـص

 ريسيةتد:       ه ــــــالوظيف

 مدرس   الدرجة العلمية :

        وزارة التعليم العالي و البحث العلمي \جامعة بغداد \كلية طب االسنان :         عنوان العمل

  \العمل   :        هاتف

   07805870360:       الهاتف النقال

 zanobiafeb@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة جة العلميةالدر

 بكالوريوس

 

 2006 كلية طب االسنان بغداد

 2014 كلية طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

\   

   \ أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 . ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

 الى الوقت الحالي 2014 جامعة بغداد كلية طب االسنان  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2007\11-2007\2 وزارة الصحة طبيبة اسنان 1

 2012-2008\2 السنانكلية طب ا\وزارة التعليم العالي معيدة 2

 2014-2012 قسم امراض اللثة \كلية طب االسنان طالبة ماجستير  3

  2018 \01\01- 2014 قسم امراض اللثة \كلية طب االسنان مدرس مساعد 4

 2018\01\02 قسم امراض اللثة \كلية طب االسنان مدرس 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

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

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

في   cosmetic &estheticحضور مؤتمر  1

 تجميل االسنان(. (فندق بابل 

 حضور فندق بابل 2015

حضور المؤتمر الدولي العلمي الثاني للتقنيات  2

 .الصحية والطبية في درب الموسوي

 حضور الجامعه التقنية 2016

في كلية طب تمر في دورة التعليم المس المشاركة  3

 .3/2015االسنان /جامعة بغداد في شهر 

فرع امراض و جراحة  \كلية طب االسنان  2015

 اللثة

 حضور

في قسم   Laserالمشاركة في ورشة عمل  4

 .امراض وجراحة ماحول االسنان 

فرع امراض و جراحة  \كلية طب االسنان  2016

 اللثة

 حضور

في PRPعن المشاركة في اقامة دورة تدريبية  5

 .قسم امراض وجراحة ماحول االسنان

فرع امراض و جراحة  \كلية طب االسنان  2016

 اللثة

 حضور

المشاركة في ورشة عمل الستطالة الشفة في قسم  6

 .امراض وجراحة ماحول االسنان

فرع امراض و جراحة  \كلية طب االسنان  2016

 اللثة

 حضور

  من طالبستة  االشراف على بحوث تخرج  7

المرحلة الخامسة / فرع امراض وجراحة ما حول 

 االسنان.

فرع امراض و جراحة  \كلية طب االسنان  2016\2015

 اللثة

 حضور

 حضور وزارة الصحة 2016 المشاركة في ندوة تثقيف صحي في مصرف الدم. 8

المشاركة في ورشة عمل لتجميل األسنان في مركز  9

 الغدير. 

 حضور مركز الغدير 2015

 حضور كلية طب االسنان 2016 .أستالل البحوث وe-exam ندوة حضور 10

لجنه احتساب درجات المرحله الرابعه، لجنه متابعه  11

غيابات المرحله الخامسه، لجنه متابعه غياب الدراسات 

 العليا. 

 

 حضور فرع امراض و جراحة \كلية طب االسنان  2016\2015

حضور ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي عن  12

 النكاف

2016  
 فرع طب االسنان  االطفال و الوقائي

 حضور

حضورندوة عن االدمان على وسائل االتصال  13

 االلكترونية

 حضور كلية طب االسنان 2016

 حضور كلية طب االسنان 2016 حضورندوة عن االرهاب 14

ع مكتب تاج حضور الندوة العلمية بالتعاون م 15

في العراقفي    dentiumالخيرات ممثل شركة

 التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة االسنان        

 حضور كلية طب االسنان 2016

 حضور كلية طب االسنان 2016 حضورندوة عن ادارة المياه 16

 حضور كلية طب االسنان 2016 حضور الملتقى العلمي لصناعة االسنان 17

18 journal clubحضور فرع طب اسنان االطفال والوقائي 2016 حضور 

 محاضر فرع امراض و جراحة اللثة  2016 دورة تعليم مستمر  19

 حضور كلية طب االسنان  2016 ندوة االعتداء على الكوادر الطبية 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ؤتمر تجميل االسنانحضور م clubjournalحضور

 حضور مؤتمر التحدي حضور تعليم مستمر 



 

 

 

 

 

 

 

  حضور محاضرة ضمان الجودة

حضور ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي عن فايروس 

 زيكا

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Assessment of serum levels of MMP-8 and hs CRP in 

chronic periodontitis patients in relation to atherosclerotic 

cardiovascular disease 

Journal of Baghdad college 

of dentistry 

2014 

2 Estimation of Salivary Cadmium, Calcium and 

Manganese Level in Periodontal Disease Patients 

International Journal of 

Science and Research 

2017 

3 Evaluation of Serum Levels of Lipid Profile iin Patient 

with Chronic Periodontitis 

International Journal of 

Science and Research 

2017 

4 Evaluation of serum levels Superoxide dismutase in 

women with polycystic ovarian syndrome and gingivitis 

Journal of Baghdad college 

of dentistr 

2018 

5 The anti-inflammatory effect of the platelet-rich plasma 

in the periodontal pocket 

European journal of 

dentistry 

2018 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

✓      

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز اتب الشكر ، كعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة لمانحةالجهة ا

السيد العميد كلية طب االسنان  كتاب شكر 1

 جامعة بغداد

2008 

السيد العميد كلية طب االسنان  كتاب شكر 2

 جامعة بغداد

2009 

السيد وزير التعليم العالي و البحث  كتاب شكر 3

 العلمي

2015 

 2016 السيد رئيس الوزراء كتاب شكر 4

االسنان السيد العميد كلية طب  كتاب شكر 5

 جامعة بغداد

2016 

 

 
وزير التعليم العالي و البحث  كتاب شكر  6

 العلمي 

2017 

السيد العميد كلية طب االسنان  7شكر عدد  كتاب 7

 جامعة بغداد

2018 

 2018 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  8

السيد العميد كلية طب االسنان  2شكر عدد  كتاب 9

 جامعة بغداد

2019 
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 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

             العربية  ✓

             االنكليزية ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


