
 

 10من  1صفحة     

 

 ة الذاتي   ةلسيرا

 

 محمد رحمن  زينب علي سلمانـم:  ـــــاالسـ

 1980-1-25تاريخ الميـالد

 ماجستير كيمياء حياتية :  الدقيق خصصالت

 بغداد تدريسي في كلية طب االسنان / جامعة  الوظيفة:

   مدرس اللقب العلمي:

 عنوان العمل   :   كلية طب االسنان  

 2002-11-3ريخ التعيين في الكلية: تا

 التحصيل الدراسي 

 2016ماجستير كيمياء حياتية :

 2002كيمياء: كالوريوسب

 zaytonzoz@yahoo.comكتروني:البريد االل

Zainab.ali @codental.uobaghdad.edu.iq 

 

 . أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ  الكليـــة  الجامعة  البلد الشهادة ت

 2002 التربية للبنات  بغداد العراق بكالوريوس  1

 2016 علوم للبنات بغداد العراق الماجستير   2

 

 ثانياً :التدريس الجامعي.  



 

 10من  2صفحة     

 

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

 اآلنولغاية   -2002 جامعة بغداد طب االسنانكلية   1

 القسم اسم األطروحة 
ماجستير /  

 دكتوراه
 السنة

1  
اتثري الدقائق النانوية الوكسيد الزنك على فعالية  

بعض انزميات اللعاب ملرضى التهاب دواعم  
 االسنان اللثوي املزمن 

جامعة  
كلية  \بغداد

العلوم للبنات  
 قسم الكيمياء \

 ماجستري 

2016 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.رابعاً :  

نوع  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
 المشاركة 

1  
 2015 ورشة عمل تحت عنوان المراة والسالم 

قاعة فاضل القدسي /كلية 
 طب االسنان 

 حضور 

االرشاد   2 و  ندوة  عن    التربوي  االكاديمي 

 مرض الكوليرا 
 حضور  كلية طب االسنان  2015

 حضور  كلية العلوم للبنات  2015 كلية العلوم للبنات مؤتمر   3

 حضور  كلية طب النهرين  2015 المؤتمر العلمي الثالث للعقم   4

االداء    5 تقييم  استمارة  بعنوان  ندوة 

 . 2015-2014االلكتروني للعام الدراسي 
 حضور  كلية طب االسنان  2015

االرشاد    6 ندوة  ضمن  علمية    محاضرة 

و النكاف    االكاديمي  مرض  عن  التربوي 

 .2016- 1-4بتاريخ 

 حضور  كلية طب االسنان  2016

حضور ندوة االدمان على وسائل االتصال    7

 االلكترونية للمحاضر د. صباح نعمة 
 حضور   كلية طب االسنان  2016

د.صباح  ندوة    8 للمحاضر  المياه  ادارة  عن 

 نعمة 
 حضور  كلية طب االسنان  2016

للمحاضر    9 الوزراء  مجلس  رئاسة  ندوة 

 د.صباح نعمة 
 حضور  كلية طب االسنان  2016

 حضور  قاعة درب الموسوي  2016 المجلس العراقي لالختصاصات الطبية   10

11  
 2015 دورة تعليم مستمر 

كلية طب االسنان / فرع  
 االساسية العلوم 

 حضور 

12  
 2016 مؤتمر مدينة الطب 

قاعة الشهيد درب 
 الموسوي 

 حضور 

13  
 حضور  خارج الكلية  2016 مؤتمر الجامعة التقنية الوسطى 



 

 10من  3صفحة     

 

نوع  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
 المشاركة 

14  
 ندوة علمية حول التنمية البشرية 

2017-
17-5 

 حضور  داخل الكلية 

15  
 ندوة ضمان الجودة وتقويم االداء 

2017-
18-1 - 

 حضور  داخل الكلية  

16  
 االرشاد التربوي والتوجيه النفسي ندوة 

25-1 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

17  
 ندوة االرشاد التربوي والتوجيه النفسي 

24-5 -
2017 

 حضور  داخل الكلية  

18  
 حلقة دراسية في فرع العلوم االساسية 

27-2 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

19  
 حلقة دراسية في فرع العلوم االساسية 

2-5 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

20  
 حلقة دراسية في فرع العلوم االساسية 

28-3 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

21  
 حلقة دراسية في فرع العلوم االساسية 

13-11 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

22  
 حلقة دراسية في فرع العلوم االساسية 

5-12 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

23  
 ندوة عن التطرف 

26-3 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

24  
 الجرائم البيئية ندوة عن  

28-12 -
2017 

 حضور  جامعة النهرين 

25  
 ندوة االرشاد التربوي والتوجيه النفسي  

24-11 -
2016 

 حضور  داخل الكلية 

26  
 ندوة عن االعتداء على الكوادر الطبية 

17-10 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

ندوة علمية )الثروات المائية العراقية من    27

 عبدهللا(سد الموصل وحتى خور 

28-2 -
2017 

 حضور  هندسة الخوارزمي 

28  
 مؤتمر علمي )تطوير التمريض والقبالة( 

30-11 -
2016 

 حضور  نقابة التمريض

29  
 حضور   وزارة الصحة  2017 مؤتمر في وزارة الصحة 

30  
 دورة تعليم مستمر  

7-3 -
2017 

 داخل الكلية 
القاء 

 محاضرة 



 

 10من  4صفحة     

 

نوع  مكان انعقادها  السنة  العنوان  ت
 المشاركة 

31  
 حلقة نقاشية  

27-3 -
2017 

 حضور  بغداد جامعة \كلية الطب 

32  
 مؤتمر لكلية طب المستنصرية 

24-3 -
2017 

 حضور  الجامعة المستنصرية 

33  
 ورشة عمل السجالت المختبرية  

5-3 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

34  
 ورشة عمل عن الترميز 

27-2 -
2017 

 حضور  داخل الكلية 

35  
 ورشة عمل علمية  

27-12 -
2016 

 حضور  وزارة الصحة والبيئة 

 

 

 

 البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم.لمشروعات ا

 السنة محل النشر  اسم البحث  ت

1     

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية. سادساً:  

 نوع العضوية  السنة اسم الهيئة ت

1     

2     
 . سابعا : األنشطة العلمية األخرى 

 خارج( الكلية)داخل /  السنة   نوع النشاط  ت

املشاركة يف دورة التاهيل الرتبوي     1
 واللغة العربية  

 خارج الكلية 2016 مشاركة 

املشاركة يف دورة الصالحية    2
 اللغوية

 خارج الكلية 2016 مشاركة 

 داخل الكلية 2016 جلنة رئيس شراء شتالت زرع للكلية  جلنة   3
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 خارج( الكلية)داخل /  السنة   نوع النشاط  ت

 الكلية داخل 2016 عضو جلنة غياابتجلنة ال  4
فحص االجهزة واملواد  جلنة   5

 الطبية
 داخل الكلية 2016 جلنة عضو

 داخل الكلية 2017 عضو جلنة جلنة اعتماد جملة علمية    6

جلنة فحص وصيانة دورية    7
 للمختربات 

 داخل الكلية 2017 عضو جلنة  

جلنة حتديث السرية الذاتية   8
 لتدريسي فرع العلوم االساسية

 الكليةداخل  2017 عضو جلنة

جلنة تطبيق معايري اجلودة وتنظيم   9
السجالت يف خمتربات كلية طب  

 االسنان 

 داخل الكلية 2017 مسؤولة خمترب الكيمياء الطبية

جلنة ترميز خمتربات كلية طب   10
 االسنان 

 داخل الكلية 2017 مسؤولة خمترب الكيمياء الطبية

 

 

 بتدريسها.المقررات الدراسية التى قمت ثامنا: 

 السنة المادة القسم ت

 2016  /عملي   الكيمياء الطبية فرع العلوم االساسية  1

 

  

  

  

  

  

  

  ً  خارج العراق. وداخل ة : البحوث المنشورتاسعا
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جهة  والمجلد  العدد المجلة العلمية  عنوان البحث  ت
إصدار 
 المجلة 

1  Kinetic study of the effect 

of Titanium Dioxide 

Nanoparticles on  salivary 

peroxidase activity 

International 

Journal of 

Biology 

Research 

Volume 1; Issue 1; 

March 2016; Page 

No. 56-59 

India 

2  Effect of ZnO NPs on 

Salivary peroxidase 

Activity in chronic 

periodontitis patients 

IOSR Journal 

of Applied 

Chemistry 

(IOSR-JAC)) ) 

Volume 9, Issue 4 

Ver. II ( 2016), PP 

57-63 

India 

3  Assessment of ZnO NPs 

Effect ON AST Activity 

in Saliva of Patients with 

chronic periodontitis 

International 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Biological 

Sciences 

(IJARBS) 

Volume: 3, 

Issue: 6,pp.179-186,  

Year: 2016. 

India 

4  Estimation of ZnO NPs 

Effect on Salivary ALP 

Activity in periodontitis 

patients 

International 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Biological 

Sciences 

Volume 3, Issue 4, 

pp.152-159, year - 

2016 

India 

5  Determination of Vmax 

and Km of ALP,AST, and 

peroxidase in Saliva of 

chronic periodontitis 

patients with and without 

ZnO NPs 

International 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Biological 

Sciences 

Volume 3, Issue 7, 

pp.85-91, 2016 

India 

6  Relation between 

Salivary Amylase and 

BMI in Children with 

Tonsillitis 

International 

Journal of   

Sciences and 

Research 

(IJSR) 

Volume6,Issue 

7, 2017 

India 



 

 10من  7صفحة     

 

جهة  والمجلد  العدد المجلة العلمية  عنوان البحث  ت
إصدار 
 المجلة 

7  Comparison the Activity 

of ALT Enzyme in Saliva 

of periodontitis patients 

with Control and 

Determine the effect of 

ZnO NPs on its Activity 

International 

Journal of 

Science and 

Research 

(IJSR) 

Volume6,Issue 

1, 2017 

India 

8  Effect of ZnO 

Nanoparticles on AST 

Activity in Gingival 

Cervicular Fluid of 

chronic periodontitis 

patients. 

International 

Journal of 

Science and 

Nature 

Volume 

8,Issue2,2017 

India 

9  Effect of ZnO 

nanoparticles on AST 

activity in Gingival 

Cervicular Fluid of 

smokers and nonsmokers 

Chronic periodontitis 

patients 

Journal of 

Global Pharma 

Technology 

V(10) NO.4-5 

Special issue ,2018 

India 
 
 
 
 
 

10  Effect of ZnO 

nanoparticles on serum 

ALP activity in male mice 

Biochemical 

and Cellular 

Archives 

V(18) NO.2 

Issue 0972-5075 

 و2018

 
India 
 
 

11  Kinetic study of effect of 

Titanium Dioxide 

nanoparticles on Salivary 

LDH Activity 

Public Health 

Research and  

Development 

V(10) 

NO.4I,SSN09760245 

2019 

 
India 
 
 
 

12  Assessment of ZnO 

nanoparticles effect on 

peroxidase activity in 

serum of patients with 

Type2 Diabetes Millets  

International 

Journal of 

Pharmaceutical  

Research 

V(11) NO.4, ISSUE  

 

2,2019 

India 
 
 
 
 
 



 

 10من  8صفحة     

 

جهة  والمجلد  العدد المجلة العلمية  عنوان البحث  ت
إصدار 
 المجلة 

13  Effect of Silicon dioxide 

nanoparticles in detection 

of serum peroxidase 

activity in severe 

periodontitis patients 

Biochemical 

and Cellular 

Archives 

V(20) NO.2 ISSUE 

0972-5075, 2020 

India 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير. عاشراً  

 السنة  المانحة الجهة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير  ت

1  
 8- 2016 وزراء رئيس ال  كتاب شكر 

2  
 رئيس وزراء  كتاب شكر 

2016 -10 

3  
 طب االسنان  \عميد كلية كتاب شكر  

2016 

4  
 طب االسنان \عميد كلية  كتاب شكر  

2017 

5  
 2017 طب االسنان \عميد كلية  كتاب شكر  

 2017 جامعة بغداد  \المساعد العلمي  كتاب شكر    6

 كتاب شكر   7

 

 عميد كلية طب االسنان 

 

2018 

 

8  
 كتاب شكر  

 

 عميد كلية طب االسنان 

 

 

2018 

 

 كتاب شكر   9

 

 عميد كلية طب االسنان 

 

2018 

 

 كتاب شكر   10

 

 رئيس الجامعة بغداد 

 

2018 

 

 كتاب شكر   11

 

 عميد كلية طب االسنان 

 

 

2018 
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 السنة  المانحة الجهة  كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير  ت

 شكر وتقدير    12

 

 

 عميد كلية طب االسنان 

 

 

 

2018 

 

 شكر اعضاء الهيئة التدريسية    13

 

  

 عميد كلية طب االسنان 

 

 

2019 

 

 

14   

 شكر وتقدير  

 

 

 رئيس جامعة بغداد 

 

 

2019 

 

15  
 شكر وتقدير  

 رئيس جامعة بغداد 

 
2020 

 شكر وتقدير   16

 

 وكيل وزير التعليم العالي 

 

2020 

 

 شكر وتقدير   17

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

2020 

 

18  
 وتقدير شكر 

 

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

2020 

 

 تثمين جهود   19

 

 ي وزير التعليم العالي والبحث العلم 

 

2020 

 

 شكر وتقدير    20

 

 عميد كلية طب االسنان 

 

2021 

 

21   

 شكر وتقدير  

 

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 

2021 

 

22   

 

 

 

 

 

23  
  

 

 
 المترجمة. حادي عشر :الكتب المؤلفة أو   

 سنة النشر  اسم الكتاب  ت

 

 

 . التدرج الوظيفيثاني عشر: 



 

من  10صفحة     

10 

 

 الى -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت

 2016 كلية طب االسنان  مدرس مساعد   1
 2019 كلية طب االسنان  مدرس  2
3     
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