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Name : saba Hazim Hasan Yousif  : صبا حازو حطٍ يىضف  االضى انرباعي وانهقب  

Date & place of birth : Nivava- Mosul 20-9-1975 5991-9-02 يىصم -َيُىي : تاريخ ويكاٌ انًيالد   

Sex: Femal اَثً :انجُص  

Department :  Paedodontic ,orthodontic and prevention  :طفال وانتقىيى وطب االضُاٌ انىقائي اال انفرع  

General Specialty: B.D.S  in dentistry  :بكانىريىش طب وجراحت انفى واالضُاٌ  االختصاص انعاو  

Specific Specialty: orthodontist تقىيى االضُاٌ  : االختصاص انذقيق  

Degree: Master :ياجطتير  انشهادة  

Academic Post: Assist Prof. :اضتار يطاعذ  انهقب انعهًي  

Current address : Mosul- Al sedeek : حي انصذيق  –يىصم  انعُىاٌ انحاني  

Marital status : Married : يتسوجت انحانت االجتًاعيت  

Number of years in service: 21 year ضُت  05 :عذد ضُىاث انخذيت  

Nationality :Iraqi : عراقيت انجُطيت  

Academic E. mail: sabahalzubaidi@uomosul.edu.iq 
 sabahalzubaidi@uomosul.edu.iq :االكاديًي عُىاٌ انبريذ االكتروَي

     

Mobile No.:07705988283 : 29921977070    رقى انهاتف 

Google scholar : Saba H Alzubaidi :انباحث انعهًي                                                  Saba H Alzubaidi                              

Research gate:  saba Alzubaidi 
saba Alzubaidi                        انبىابت انبحثيت :                              

             

Researcher ID:  saba h alzubaidi                                              
                                                    saba h alzubaidi :يعرف انبحث
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

Teaching Paedodontic for 5th class under 

graduate students . also teaching post 

graduate student (occlusion and preventive 

orthodontics) 

تدريس مادة طب االطفال لطالب المرحلة الخامسة باإلضافة 

الى تدريس مادة االطباق لطالب الماجستير )معالجة االسنان( و 

اجستير )وقاية االسنان(مادة تقويم االسنان الوقائي لطالب الم  

Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect. ( last three years) 

المشاركات في المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية...الخ  )السنوات 

 الثالثة االخيرة(

 Flexable denture   

 soft denture lining materials 

 application of spectrophotometer in 

dentistry 

 maxillo-facial prosthesis 

 sterophotogramy, the future of facial 

analysis 

 breast tumour 

  register in   orcid . Researcher ID ,

academia.edu 

   myofunctional therapy 

 root canal preparation  

 micro implant in orthodontic 

treatment  

 CBCT interpretation in dentistry  

 

  ورشة عمل( الشريحة الجرثومية السنية( 

 ورشة عمل(مخاطر التلوث الصناعي في مدينة الموصل( 

 ورشة عمل(  المواد الطرية المبطنة للطخم(     

 الباحث العلمي .اوركيد  التعريف والتسجيل في مواقع

 ومعرف البحث 

 الخزن السحابي وكيفية التعامل مع المصادر 

 اسس البحث العلمي والنشر في المجالت العالمية الرصينة  

 الندوة العلمية التخصصية التاسعة لفرع صناعة االسنان 

 الندوة العلمية العدوى البكتيرية في امراض اللثة 

 الندوة العلمية في دائرة صحة نينوى 

 لفرع صناعة االسنان  الندوة العلمية التخصصية العاشرة 

 الندوة العلمية التصلب اللويحي المتعدد االسباب والعالج 

 الجديد في طب االطفال 

 الندوة العلمية السادسة فرع جراحة الفم والوجه والفكين 

 ندوة دائرة صحة نينوى 

 التلوث الجرثومي في امراض اللثة 
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الحظات مهمة:م  

( 52يتى أدخال انبياَاث عهً حجى خط )   

 (Times New Romanَىع انخط انًعتًذ في انهغت االَكهيسيت هى )

 

 

 

 

 

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة(  المنشورات العلمية(   

1. 1.Anterior Alveolar Dimensions for Class I Normal 

Occlusion and Class II Malocclusion of Iraqi Adults 

2. 2.Orthodontic Treatment of Unilateral Impacted 

Complete Transposed Maxillary Canine and 

Impacted Dilacerated Maxillary central incisor 

3. The Biomechanical Evaluation of the Vitamin 

K2Effect on Bone Response around Orthodontic 

Mini-Screw Implants 

3. 1.Anterior Alveolar Dimensions for Class I Normal 

Occlusion and Class II Malocclusion of Iraqi Adults 

4. 2.Orthodontic Treatment of Unilateral Impacted 

Complete Transposed Maxillary Canine and 

Impacted Dilacerated Maxillary central incisor 

5. 3. The Biomechanical Evaluation of the Vitamin 

K2Effect on Bone Response around Orthodontic Mini-

Screw Implants 

Other Activities ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( النشاطات االخرى(  

  

Appreciation letters  ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( كتب الشكر(  

3 from  

6 from Dean   

كتب شكر من رئيس الجامعة 3  

كتب شكر من العميد  6  


