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  التخصص العام: صيدلة 
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 :  تدريسي في كلية طب االسنان / جامعة بغداد      ةالوظيفــــــ

 مدرس مساعد     الدرجة العلمية :

 009647738031143 /:      الهاتف النقال 

     ph.zainab86@yahoo.comالبريد إاللكتروني :

  

 :علمية للمؤتمرات والندوات اا 

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

 22/2/2015-21  المؤتمر العلمي التاسع  1
كلية الطب/جامعة 

 النهرين
 حضور

 22/2/2016 االلكترونيةندوة االدمان على وسائل االتصال   2
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

مؤتمر البورد العراقي لالختصاصات الطبية   3

 السابع
 حضور كلية الطب/جامعة بغداد 16-17/3/2016 

 22/3/2016 ندوة رئاسة مجلس الوزراء  4
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

5  
 23/3/2016 تحاليل المياهالندوة العلمية لتقنيات معالجة و 

فرع الكيمياء 

الطبية/الجامعة 

 التكنولوجية 

 حضور

ندوة االرشاد التربوي و التوجيه النفسي بعنوان   6

 الغش في االمتحانات
24/11/2016 

كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 حضور كلية الطب/جامعة بغداد 30/11/2016-29 المؤتمر العلمي الخامس عشر   7

 مؤتمر تطوير التمريض و القبالة  8
30/11-

1/12/2016 
 حضور نقابة التمريض العراقية

 8/12/2016-7 مؤتمر الخريجين الحادي عشر  9
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

ورشة عمل "مواردنا المائية تنوع احيائي و     10

 ارث حضاري"
 حضور وزارة الصحة و البيئة  27/12/2016

 27/2/2017 المختبراتترميز عمل ورشة   11
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 5/3/2017 ورشة عمل السجالت المختبرية  12
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور



نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية طب   13

 المستنصرية
 حضور فندق فلسطين 23-24/3/2017

تاثيرها حلقة نقاشية حول االلتهابات الفطرية و   14

 على الجهاز العصبي
 حضور كلية الطب/جامعة بغداد 27/3/2017

 17/4/2017 ندوة المعززات الحيوية هبة هللا   15
كلية الزراعة/جامعة 

 بغداد 
 حضور 

المؤتمر العلمي االول لجامعة ابن سينا للعلوم    16

 الطبية و الصيدالنية 
 16/11/2017 

جامعة ابن سينا للعلوم 

  الطبية و الصيدالنية
  حضور

  حضور  جامعة بغداد 7/12/2017-6 المؤتمر العلمي العاشر للبحوث الزراعية   17

 22/11/2017 ورشة عمل الفحوصات الدورية لمياه الشرب  18
قسم علوم الحياة/كلية 

 العلوم/جامعة بغداد
 حضور

الندوة العلمية الموسومة "التغيرات البيئية و   19

 المناخية في العراق و العالم"
31/10/2017 

جمعية صيانة المصادر 

الوراثية و البيئية 

 العراقية

 حضور

ورشة العمل العلمية الموسومة"عالقة البيئة   20

 الحرف اليدوية و التراثية"بالفنون و 
13/1/2018 

جمعية صيانة المصادر 

الوراثية و البيئية 

 العراقية

 حضور

 28/11/2017 ندوة االرشاد التربوي و التوجيه النفسي  21
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

 20/2/2018 ندوة االرشاد التربوي و التوجيه النفسي  22
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 حضور

ندوة المضادات الحيوية و كيفية تقليل المقاومة   23

 الدوائية
14/11/2017 

كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 محاضر

 حضور كلية الطب/جامعة بغداد 22/2/2018 مؤتمر الخريجين االول  24

 20/3/2018-19 المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر   25
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 محاضر

 21/12/2017-20 مؤتمر الخريجين الثاني عشر  26
كلية طب 

 االسنان/جامعة بغداد
 محاضر

 حضور جامعة النهرين 7/12/2017-6 المؤتمر العالمي الثاني للطب العدلي  27

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      



نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

35      

 

 

 

 

 

 :ألنشطة العلمية األخرىا 

)داخل / خارج(  السنة مكان انعقادها النشاطنوع  ت

 الكلية

كلية طب  -15 كلية طب االسنان/جامعة بغداد دورة مدقق جودة داخلي  1

االسنان/جامعة 

بغداد 

16/3/2016 

 داخل

مركز التطوير والتعليم  دورة تاثير معامل النشر   2

 جامعة بغداد/المستمر

 خارج 31/10/2016

 داخل 5/12/2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد مستمر/محاضردورة تعليم   3

 داخل 20/12/2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد دورة تعليم مستمر   4

 داخل 27/2/2017  كلية طب االسنان/جامعة بغداد دورة تعليم مستمر  5

 داخل 7/3/2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد دورة تعليم مستمر  6

 داخل  28/3/2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد تعليم مستمردورة   7

 داخل 11/4/2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد دورة تعليم مستمر/محاضر   8

حلقة دراسية في فرع العلوم    9

 االساسية

  داخل  6/12/2017  كلية طب االسنان/جامعة بغداد

 داخل 8/12/2017 االسنان/جامعة بغدادكلية طب  دورة تعليم مستمر   10

 داخل 5/3/2018 كلية طب االسنان/جامعة بغداد دورة تعليم مستمر   11

 داخل 2/4/2018 كلية طب االسنان/جامعة بغداد دورة تعليم مستمر   12

 داخل 20/12/2016 كلية طب االسنان/جامعة بغداد  محاضر/دورة تعليم مستمر  13

 داخل 23/10/2017 كلية طب االسنان/جامعة بغداد  محاضر/دورة تعليم مستمر  14

 داخل 8/10/2018 كلية طب االسنان/جامعة بغداد  محاضر/دورة تعليم مستمر  15

دورة اختبار كفاءة اللغة   16

 االنكليزية

مركز التعليم المستمر/جامعة 

 بغداد

1-12 

/2/2018 

 خارج

دورة اختبار كفاءة قيادة   17

 الحاسوب

التعليم المستمر/جامعة مركز 

 بغداد

1-12 

/2/2018 

 خارج



)داخل / خارج(  السنة مكان انعقادها النشاطنوع  ت

 الكلية

مركز التعليم المستمر/جامعة  (240) التأهيل التربوي  18

 بغداد

7-

18/1/2018 

 خارج

مركز التعليم المستمر/جامعة  (214اللغة العربية )  19

 بغداد

7-

18/1/2018 

 خارج

 

 

 اللجان الداخلية في الكلية:  

 السنة ةالمشارك ةاسم اللجن ت

 6/11/2016 عضوا لجنة تقييم تدريسيي و معيدي فرع العلوم االساسية  1

 عضوا العام لجنة جرد اثاث المخزن  2
1-

31/12/2016 

لجنة جرد المايكروسكوبات الموجودة في الكلية و   3

 المخزن العام
 26/12/2016 عضوا

 11/5/2017 عضوا ومشارك لجنة امتحان طلبة جامعة اوروك/ كلية طب االسنان  4

 2017-2016 عضوا لجنة متابعة غيابات الطالب في الفرع  5

امتحان طلبة الجامعة الوطنية للعلوم و  لجنة  6

 التكنولوجيا/كلية طب االسنان

 

  22/5/2017  عضوا

  26/1/2017  عضوا لجنة تحديث السيرة الذاتية لتدريسي الفرع   7

الوصوالت الغير لجنة اتالف الكتب و المجالت و    8

 مستعملة
 23/10/2017  عضوا

  عضوا لجنة شراء الكتب   9
21/6 -

31/12/2018  

  عضوا لجنة متابعة مختبر الدراسات العليا   10
 

19/11/2017 

 عضوا  لجنة متابعة غيابات الطالب في الفرع  11
 

19/11/2017 

 عضوا  اللجنة الثقافية و السمنارات و دورات التعليم المستمر  12
 

19/11/2017 

 15/10/2018  الى دار الحنان إشراف على عمل تطوعي طالبي  13

14     

15     

16     

17     

 



 

 :قخارج العراواخل د ةالبحوث المنشور  

 جهة إصدار المجلة المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث ت

1  The Cytotoxic 

Effects of 2-

Deoxy-D-

Glucose 

combination with 

5-flourouracin 

and Nitric Oxide-

Donating Aspirin 

on Mammary 

Adenocarcinoma 

Cell Line 

 

 

 Journal of 

Natural Sciences 

Research 

19 4 
American paper and 

online journal 

2  Evaluating the 

changes in 

salivary elements 

(Zn,Cu, Ni, Mg, 

Mn and total 

antioxidant level) 

and some 

hematological 

parameter in 

rheumatoid 

arthritis disease 

 Global journal of 

bioscience and 

biotechnology  

2 6 
Indian paper and online 

journal 

3       
4  Evaluation of 

New 

Analgesic 

Combinations 

in 

Postoperative 

Patients 

INDIAN 

JOURNAL OF 

NATURAL 

SCIENCES 

 

8 48  

5  Bacterial 

isolates and 

antibiotic 

susceptibility 

of ear 

infections in 

Iraqi patients 

International 

Journal of 

Biosciences 

13 1  



 جهة إصدار المجلة المجلد العدد المجلة العلمية عنوان البحث ت

6   Using 

brewer’s yeast 

and ginger in 

the 

management 

of 

constipation-

predominant 

irritable bowel 

syndrome: a 

randomized 

double-blind 

placebo-

controlled trial 

Asian Journal 

of 

Pharmaceutical 

and Clinical 

Research 

12 3  

 

 :التقديركتب الشكر، الجوائز وشهادات 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شكر وتقدير من السيد عميد كلية طب   1

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد االسنان
30/6/2016 

شكر وتقدير من السيد عميد كلية طب   2

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد االسنان
29/3/2017 

السيد عميد كلية طب شكر وتقدير من   3

 كلية طب االسنان/جامعة بغداد االسنان
12/2/2017 

4  
   

5  
   

 


