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   نور فالح كاظم جاسم الخواجة  :  ـم ـــــــــاالســ

  17/11/1981 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 ثالثة    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

       تقويم االسنان  :      صــالتـخـص

 مدرس :      ه ــــــالوظيف

   ماجستر     العلمية : الدرجة

           كلية طب االسنان /جامعه بغداد:      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 :       الهاتف النقال

  noor.akhawaja@codental.uobaghdad.edu.iq                                كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  مية الدرجة العل

 بكالوريوس
 

 2004 طب االسنان  بغداد

 2011 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 3/2006 – 1/2006 بغداد / فرع التشخيص كلية طب االسنان 1

 9/2006 – 4/2006 بغداد كلية طب االسنان/ فرع الجراحة 2

  2008 - 9/2006 بغداد كلية طب االسنان/ فرع الصناعة 3

 االنالى  – 2010 بغداد كلية طب االسنان/فرع التقويم 4

5    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 فحص المرضى واالشراف على الطلبة  التشخيص الفموي  1

 2006 االشراف على الطلبة في العيادات  الجراحة  2

 2008- 2006 االشراف على الطلبة في العيادات الصناعة 3

 الى االن 2011 االشراف على الطلبة عيادات المرحلة الخامسة تقويم ال 4

  2006- 2005  وزارة الصحة  طبيب اسنان دوري  1

 2008 - 2006 دوزارة التعليم كلية طب اسنان بغدا معيدة دوريه  2

 2010 - 2008 كلية طب االسنان /جامعه بغداد طالبة دراسات عليا  3

 2015 - 2011 كلية طب االسنان /جامعه بغداد مدرس مساعد  4

  الى االن – 2015  كلية طب االسنان /جامعه بغداد مدرس  5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 الى االن 2013 االشراف على مشاريع التخرج التقويم 5

 الى االن 2011 مسوؤل عن سمنارات المرحلة الخامسة التقويم 6

االشراف والتدريس في مختبرات المرحلة  التقويم 7

 الرابعة
 الى االن  2011

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:  

مكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 هاأنعقاد

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 continuous education in orthodontics 

 
 مشارك بغداد 2010

2 new aspects of orthodontic therapy an evidence- based 
overview conference  

 

 مشارك االردن 2011

3 medical city  conference 

 
 مشارك بغداد 2011

 مؤتمر التعليم الطبي كلية الطب جامعة بغداد  4

 
 مشارك دادبغ 2011

5 continuous education in orthodontics 
 

 مشارك بغداد 2011



 

 

 

 

 

 

 

 waterlase iplusدورة علمية )نظرية تطبيقية( الستخدام جهاز  6
 

 مشارك بغداد 2011

7 public health conference 2012 
 

 

 

 مشارك بغداد 2012

8 2nd iraqi dental reunion 2012 مشارك اربيل 

9 medical city complex and college of pharmacy baghdad univ. 2012 مشارك بغداد 

10 1st scientific national conference for iraqi dental colleges 

 
 محاضر بغداد 2012

11 7th scientific conference at al mustansiriyah medical college  
 

 مشارك بغداد 2012

12 medical city, college of medicine joint conference 
 

 مشارك بغداد 2012

13 1st baghdad international conference in cosmetic and implant 
dentistry 2012 

 

 مشارك بغداد 2012

 مشارك بغداد 2012 الملتقى العلمي االول فرع طب اسنان االطفال و الوقائي والمجتمع 14

15 continuous education in orthodontics 2012 مشارك بغداد 

16 2nd scientific  conference of al yarmoak university college 
 

 مشارك بغداد 2013

17 2nd scientific national conference for iraqi dental colleges 
 

 مشارك بغداد 2013

 المؤتمر العلمي العالمي كلية طب الكندي 18
 

 مشارك بغداد 2013

19 medical city conference  

 
 مشارك بغداد 2013

 مشارك بغداد 2013 ندوة شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  20

21 continuous education in orthodontics 2013 مشارك بغداد 

 مشارك بغداد 2013 الندوة المتخصصة العاشرة في تقويم االسنان 22

لى حول اساسيات علم التطابق النسيجي في عمليات زرع الندوة العلمية االو 23

 االعضاء و الخاليا الجذعية 
 مشارك بغداد 2013

 مشارك بغداد 2013 الملتقى العلمي الثاني فرع طب اسنان االطفال و الوقائي والمجتمع 24

 مشارك بغداد 2013 دورة التعليم المستمر تقويم االسنان 25

26 medical city conference 2014 

 
 مشارك بغداد 2014

27 continuous education in conservative dept. 
 

 مشارك بغداد 2014

28 2nd international scientific conference of medical and health 
specialities  

 

 مشارك بغداد 2015

29   baghdad international 2nd congress in cosmetic dentistry 
2015 

 

 مشارك بغداد 2105

 مشارك بغداد 2105 دورة تعليم مستمر علوم االساسية  30

31 1st prosthodontic dept. symposium  2105 مشارك بغداد 

 مشارك بغداد 2016 موتمر مدينه الطب 32



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك بغداد 2017 مؤتمرالدكتور رافع الجبوري 33

 محاضر  بغداد 2017 مؤتمر كلية االسراء 34

 مشارك بغداد 2017 مؤتمر حشوات الجذور الرابع 35

 محاضر  بغداد 2017 دورة التعليم المستمر تقويم االسنان 36

 مشارك بغداد 2017 ملتقى جراحة الوجه والفكين مع التقويم 37

 مشارك بغداد 2018 موتمر مدينه الطب 38

 مشارك بغداد 2018 مؤتمر كلية الطب 39

لعليا طب االسنانمؤتمر الدراسات ا 40  مشارك بغداد 2018 

 مشارك بغداد 2018 مؤتمرالدكتور رافع الجبوري 41

 محاضر  بغداد 2018 دورة التعليم المستمر تقويم االسنان 42

43 myobrace مشارك بغداد 2018 ندوة 

 مشارك  بغداد 2019 دورة التعليم المستمر تقويم االسنان 44

45 Damon system مشارك  بغداد 2019 ندوة 

 

  .الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 removableورشة العمل االولى فرع تقويم االسنان 
appliance 

 

continuous education + workshop in E and 
Q master system 

 mini implantورشة العمل الثانية فرع تقويم االسنان  

 
continuous education + workshop in rotary 
protaper system 

ورش عمل متعددة لضمان الجودة واعتماد  
 المختبرات وترميز االجهزة

محاضرة علمية )من اجل سالمة اسنان اطفالنا( روضة 

 ماما نور 

 
 زيارة ميدانية الحد رياض االطفال  

 ورش عمل اعتماد المختبرات التعليميه 

 الموسسات  ورشه عمل اعتمادية 

 

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

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Alveolar base and dental arch widths with segmental 
arch measurements in different classes of  
malocclusions (A comparative study). 

 

Journal of Baghdad 
college of dentistry 

 

2011 

2 Wits appraisal and Tweed triangle for a sample of Iraqi 
adults. 

 

Journal of Baghdad 
college of dentistry 

 

2011 

3 Palatal dimensions in different occlusal relationships. 

 
Journal of Baghdad 
college of dentistry 

 

2012 

4 Assessment of the esthetic smile in a sample of Iraqi 
population 

 

Journal of Baghdad 
college of dentistry 

 

2013 

5 Assessment of palatal dimensions in a sample of iraqi 
adults with different facial forms 

 

Assessment of palatal dimensions in a sample of iraqi 
adults with different facial forms 

 

Assessment of palatal dimensions in a sample of iraqi 
adults with different facial forms 

 

Iraqi orthodontic 
journal  

 

2013 

6 Soft tissue cephalometric norms for a sample of Iraqi 
population group using Legan and Burstone analysis 

 

Karbala journal of 
medicine  

 

2015 

7 Effect of Reducing Curing Time on the Shear Bond 
Strength of Metal Orthodontic Brackets: An In Vitro 
Comparative Study 

International 

Journal of Science 

and Research 

(IJSR) 

2017 

8 Analysis of Correlation between Mesiodistal width of 
the Maxillary and Mandibular Anterior and 
Posterior Teeth for Both Genders in Iraqi Population 

International 

Journal of Science 

and Research 

(IJSR) 

2017 

9 Comparison of Angle’s Classification with Dental 
Aesthetic Index in the Evaluation of Malocclusion 
among adults Iraqi Orthodontic Patients 

Iraqi orthodontic 
journal  

 

2018 

 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

 نقابة اطباء االسنان العراقية     ✓

 جمعية التقويم العراقية ✓

 جمعية التقويم العربية ✓

 شهادات التقدير. و لجوائز اب الشكر ، تكعاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2007 عميد الكلية  كتاب شكر وتقدير  1

 2012 عميد الكلية  كتاب شكر وتقدير  2

 2012 رئيس فرع التقويم كتاب شكر وتقدير 3

 2013 عميد الكلية  كتاب شكر وتقدير  4

 2013 رئيس جامعة بغداد شكر وتقديركتاب  5

 2013 رئيس فرع التقويم كتاب شكر وتقدير 6

 2014 عميد الكلية  كتاب شكر وتقدير  7



 

 

 

 

 

 

 

 2015 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير  8

 2016 رئاسة الوزراء كتاب شكر وتقدير  9

 2017 (5عدد) عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 10

 2018 (6عدد) الكلية عميد كتاب شكر وتقدير 11

 2018 (3رئيس الجامعة عدد) تثمين جهود  12

 2019 (2رئيس الجامعة عدد) تثمين جهود   13

    

    

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 Alveolar base and dental arch widths with segmental 

arch measurements  

2017 

 

 ت .اــثاني عشر :اللغ 

     العربية          ✓

      االنكليزية        ✓

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


