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Name: Noor Saad Mohammed Ali 

Date of Birth:  2-11-1983 

Religion: Muslim 

Martial statues: married 

Specialization: oral medicine 

Position: 

Scientific Degree: assistant lecturer 

Work Address: college of dentistry- university of Baghdad 

Work Phone:  

Mobile:   

E-mail: noorsaad2011@codental.uobaghdad.edu.iq 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

2006 College of dentistry Baghdad B.Sc. 

2012 College of dentistry Baghdad M.Sc. 

 

 

Photo 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Ph.D. 

 

 

 

  Any other 

    

Second,     Career: 

 

Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

From 2012 

till now 

College of dentistry Baghdad 1 

 

 

 

 

 

From -To Workplace Career No. 

2007-2012 College of dentistry-

university of Baghdad  

teaching assistant 1 

2012 till now College of dentistry-

university of Baghdad 

Assistant lecturer 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2012 Oral medicine Oral diagnosis 1 

2013 Oral medicine Oral diagnosis 2 

2014 Oral medicine Oral diagnosis 3 

2015 Oral medicine Oral diagnosis 4 

2016 Oral medicine Oral diagnosis 5 

2017 Oral medicine Oral diagnosis 6 

2018 Oral medicine Oral diagnosis 7 

2019 Oral medicine Oral diagnosis 8 

   

 

9 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 

Year Department Thesis Title No. 



 

 

 

 

 

 

 

2014 Oral diagnosis Graduation projects for fifth grade 1 

2015 Oral diagnosis Graduation projects for fifth grade 2 

2016 Oral diagnosis Graduation projects for fifth grade 3 

2017 Oral diagnosis Graduation projects for fifth grade 4 

2018 Oral diagnosis Graduation projects for fifth grade 5 

2019 Oral diagnosis Graduation projects for fifth grade 6 

 

  

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

  (

بحث 

/  

بوست

ر 

حضو

 ر(

Presenter Baghdad 2013 The second scientific national 

conference for Iraqi dental 

college 

1 

Attendance Baghdad 2014 The sixth scientific conference 

of Iraqi board for medical 

specialization 

2 

Attendance Baghdad 2016 The seventh scientific 

conference of Iraqi board for 

medical specialization 

3 

Attendance Baghdad 2016 The 3rd international scientific 

conference of  medical and 

health specialties 

4 



 

 

 

 

 

 

 

Attendance Baghdad 2016 Medical city scientific 

conference 

5 

Attendance Baghdad 2016 The 15th scientific conference 

of college of medicine 

6 

Attendance Baghdad 2016 Guidance seminar about virus 

Zico 

7 

Attendance Baghdad 2016 Seminar for the volunteer 

participations of academic 

staff 

8 

Attendance Baghdad 2016 Seminar about the attack on 

the medical staff 

9 

Attendance Baghdad 2016 Seminar about the cheating in 

the exam 

10 

Attendance Baghdad 2016 Seminar about electronic ID 11 

Attendance Baghdad 2017 Scientific Seminars at oral 

diagnosis department 

12 

Attendance Baghdad 2017 Forum of the graduated 

dental students 

13 

Attendance Baghdad 2017 The 16th scientific conference 

of medicine college 

14 

Attendance Baghdad 2017 The annual conference of the 

Iraqi dental association  and 

college of dentistry –

university of Baghdad 

15 

Attendance Baghdad 2017 12th postgraduate dental 

conference 

16 

Attendance Baghdad 2017 Seminars of the educational 

guidance and psychological 

guidance 

17 



 

 

 

 

 

 

 

Attendance Baghdad 2018 Scientific seminars at oral 

diagnosis department 

18 

Attendance Baghdad 2018 1st postgraduate conference 

by college of medicine –

university of Baghdad 

19 

Attendance Baghdad 2018 19th annual scientific dental 

conference college of 

dentistry- university of 

Baghdad 

20 

Attendance Baghdad 2018 The 17th international college 

of medicine conference 

21 

Attendance Baghdad 2018 13th postgraduate conference 

at college of dentistry- 

university of Baghdad 

22 

Attendance Baghdad 2018 Quality assurance seminars 23 

Attendance Baghdad 2018 Seminars of the educational 

guidance and psychological 

guidance 

24 

Poster Baghdad 2019 20th annual scientific dental 

conference by college of 

dentistry- university of 

Baghdad 

25 

Attendance Baghdad 2019 Iraqi board for medical 

specializations 8th conference 

26 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Participation at the training course 

at the national center of the 

cancer researches2016 

Lecturer at the continuous 

educational course 2016-2017-

2018-2019 



 

 

 

 

 

 

 

Participation at the training course 

of quality assurance at university 

of Baghdad 2016 

Participation at the training 

course at prosthodontics 

department at the college of 

dentistry - university of 

Baghdad 2018 Participation at the training course 

at oral diagnosis department at 

the college of dentistry - university 

of Baghdad about electronic 

education 2018 

Participation at the training 

course at oral diagnosis 

department at the college of 

dentistry - university of 

Baghdad about immune-histo 

chemistry staining 2018 
 

 

  Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Bruxism and Sleep Quality 

among Iraqi Dental 

Students 

 
 

 

 Journal  Baghdad 

College of Dentistry  

2018 

2 Serum vitamin D  levels in a 

sample of Iraqi female 

patients  

 

The Indian journal of 

public health research 

and development 

2019 

 

   Ninth,   Membership: 

➢  Iraqi dental association                    

           



 

 

 

 

 

 

 

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2016 Prime minister's office Letter of thanks 1 

2016 College of dentistry- 

university of Baghdad 

Letter of thanks 2 

2017 College of dentistry- 

university of Baghdad 

Letter of thanks 3 

2018 College of dentistry- 

university of Baghdad 

Letter of thanks 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

2012  

Oral manifestations, oral health status and 

saliva composition changes in a sample of 

Iraqi systemic lupus erythematosus 

patients 

 

1 

 

       Twelfth,       languages:  

✓ Arabic 

✓ English      

    

*Note: - Make a copy on CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ة الذاتي ةالسير

 

 

 

 

         نور سعد محمد علي أحمد  :    ـم ـــــــــاالســ

  2/11/1983 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة   الحالة الزوجية :

 4    عـــــدد األوالد  :

 مسلمة    :    الديـــــــــــانة

 طب الفم :       صــالتـخـص

 تدريسية :       ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد    الدرجة العلمية :

 كلية طب األسنان / جامعة بغداد:      عنوان العمل

 ---------العمل   :         هاتف

  07803944246:         الهاتف النقال

      noorsaad2011@codental.uobaghdad.edu.iqكتروني البريد إالل

 

 

 

 

 

 الصورة  

mailto:noorsaad2011@codental.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة   الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2006 طب األسنان  بغداد

 2012 طب األسنان  بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمرة – 2012 بغداد كلية طب األسنان  1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2012 - 2007 جامعة بغداد –كلية طب األسنان  معيدة  1

 مستمرة  – 2012 جامعة بغداد –كلية طب األسنان  مدرس مساعد 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

  2012 طب الفم  التشخيص الفمي  1

 2013 طب الفم  التشخيص الفمي  2

 2014 طب الفم  التشخيص الفمي  3

 2015 طب الفم  التشخيص الفمي  4

 2016 طب الفم  التشخيص الفمي  5

 2017 طب الفم  التشخيص الفمي  6

 2018 طب الفم  التشخيص الفمي  7

 2019 طب الفم  التشخيص الفمي  8

9   

 

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة   1

 الخامسة . 
 2014 التشخيص الفمي 

مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة   2

 الخامسة . 
 2015 التشخيص الفمي 

مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة   3

 الخامسة . 
 2016 التشخيص الفمي 

مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة   4

 الخامسة . 

 2017 التشخيص الفمي 

مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة   5

 الخامسة . 

 2018 التشخيص الفمي 

مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة   6

 الخامسة . 

 2019 التشخيص الفمي 

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  



 

 

 

 

 

 

 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي الوطني الموحد الثاني لكليات  1

 طب األسنان في العراق.  

 

 محاضر  بغداد 2013

المؤتمر العلمي السادس للمجلس العراقي  2

 .لإلختصاصات الطبية
 مشارك  بغداد 2014

العلمي السابع للمجلس العراقي المؤتمر  3

 .لإلختصاصات الطبية
 مشارك  بغداد 2016

المؤتمر العلمي الدولي الثالث لإلختصاصات  4

 .  حية والطبية للجامعة التقنية الوسطىصال
 مشارك  بغداد 2016

المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الطب /  5

 . جامعة بغداد
 مشارك  بغداد 2016

 مشارك  بغداد 2016 .السنوي  مؤتمر مدينة الطب التعليمية العلمي 6

ندوة اإلرشاد األكاديمي عن فايروس زيكو في  7

 . قسم األطفال / كلية طب األسنان / جامعة بغداد
 مشارك  بغداد 2016

ندوة عن المشاركات التطوعية للتدريسيين في  8

 .كلية طب األسنان / جامعة بغداد
 مشارك  بغداد 2016

الكوادر الطبية في كلية ندوة عن اإلعتداء على  9

 .طب األسنان / جامعة بغداد
 مشارك  بغداد 2016

ندوة عن الغش في اإلمتحانات في فرع العلوم  10

 .األساسية / كلية طب األسنان / جامعة بغداد
 مشارك  بغداد 2016

ندوة عن الهوية اإللكترونية للتدريسيين في قسم  11

 األسنان / جامعة بغدادأمراض اللثة / كلية طب 
 مشارك  بغداد 2016

ندوات علمية في فرع التشخيص الفمي  12

 13/12و7و6-23/11و16و2-26/10و9
 مشارك بغداد 2017

 محاضر بغداد 2018 28/2ندوة علمية في فرع التشخيص الفمي في  13

-22/2الفميندوات علمية في فرع التشخيص  14

 26/4و18-29/3و8
 مشارك بغداد 2018

 مشارك بغداد 2017 15/11ملتقى طلبة طب االسنان الخريجين في  15

 مشارك بغداد 2018 20/3-19مؤتمر كلية طب االسنان التاسع عشر 16

-29مؤتمر العلمي السادس عشر كلية الطب 17

30/11 
 مشارك بغداد 2017

 مشارك بغداد 2017 14/12-13مؤتمر مدينة الطب  18

-20مؤتمر كلية طب االسنان للدراسات العليا  19

21/12 
 مشارك بغداد 2017

 مشارك بغداد 2018 2-22مؤتمر كلية الطب للدراسات العليا 20

 مشارك بغداد 2017 5/5-4مؤتمر السنوي لنقابة اطباء االسنان  21

 مشارك بغداد 2018 9/1النفسي ندوة االرشاد التربوي والتوجيه  22

 مشارك بغداد 2017 18/11ندوة االرشاد التربوي والتوجيه النفسي  23



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك بغداد 2017 14/11ندوة االرشاد التربوي والتوجيه النفسي  24

 مشارك بغداد 2018 8/5ندوة ضمان الجودة  25

 مشارك بغداد 2018 مؤتمر كلية الطب  الدولي السابع عشر 26

 مشارك بغداد 2018 15/11ندوة علميه  27

 بوستر بغداد 2019 مؤتمر كلية طب االسنان العشرون 28

  للمجلس العراقيثامن العلمي الالمؤتمر   29

 لالختصاصات الطبية
 مشارك بغداد 2019

 

 

 .  االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة بدورة التعليم المستمر في 

فرع العلوم األساسية / كلية طب          

 .(2014 )األسنان / جامعة بغداد 

( للتدريسيين في جامعة بغداد / مركز التطوير  211دورة التأهيل التربوي ) 

 . ( 2016) والتعليم المستمر

المشاركة بدورة التعليم المستمر في 

كلية طب األسنان / فرع المعالجة / 

 ( 2014)  جامعة بغداد

( للتدريسيين في جامعة بغداد / مركز التطوير  185دورة اللغة العربية ) 

 (. 2015)  والتعليم المستمر

المشاركة بدورة التعليم المستمر في 

فرع العلوم األساسية / كلية طب          

 (. 2014)  األسنان / جامعة بغداد

اخلي / قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي / جامعة دورة مدقق جودة د

 ( 2016) بغداد / كلية طب األسنان

بدورة التعليم المستمر في  محاضر

فرع التشخيص الفمي / كلية طب          

 ( 2016)  األسنان / جامعة بغداد

كمؤشر أساسي في الكشف المبكر وعالج األورام  PCRدورة إعتماد تقنية 

ومعايير ضمان الجودة واعتماد المختبرات في المركز الوطني الريادي 

 ( 2016)  لبحوث السرطان / جامعة بغداد

المشاركة بدورة التعليم المستمر في 

فرع التشخيص الفمي / كلية طب          

 (2016)  األسنان / جامعة بغداد

لحلقة النقاشية وورشة العمل األولى حول استخدام جهاز المشاركة با

المايكروسكوب اإللكتروني متعدد اللمس في المركز الوطني الريادي 

 (. 2016)  لبحوث السرطان / جامعة بغداد

بدورة التعليم المستمر في  محاضر

فرع التشخيص الفمي / كلية طب          

 (2016)  األسنان / جامعة بغداد

 2018المشاركة بورشه عمل حول التعليم االلكتروني 

بدورة التعليم المستمر في  محاضر

فرع التشخيص الفمي / كلية طب          

 (2017) األسنان / جامعة بغداد

 2019عليم المستمر المشاركة بدورة الت



 

 

 

 

 

 

 

في  محاضر بدورة التعليم المستمر

فرع التشخيص الفمي / كلية طب          

 ( 2018)األسنان / جامعة بغداد

المشاركة بورشه عمل  في فرع التشخيص الفمي حول التصبغات المناعية 

 2018الكيميائية 

-5-16ورشه عمل وصف مقررات 

2018 

 

ورشه عمل في  فرع التعويضات 

20/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Bruxism and Sleep 

Quality among 

Iraqi Dental 

Students 

 
 

 2018 مجلة كلية طب االسنان 

2 Serum vitamin D  

levels in a sample 

of Iraqi female 

patients  

 

      Indian journal of  public health research 

&development 

 

 

 

 

2019 

3    

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 محلية : نقابة طب األسنان       ✓

✓      

 و شهادات التقدير. عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016 مكتب رئيس الوزراء  كتاب شكر  1

 2016 كلية طب األسنان /  جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2017 األسنان /  جامعة بغدادكلية طب  كتاب شكر 3

 2018 كلية طب األسنان /  جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2019 كلية طب األسنان /  جامعة بغداد كتاب شكر 5

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

أطروحة ) الظواهر الفمية والحالة الصحية للفم والتغيرات التركيبية للعاب في عينة من   1

 المرضى العراقيين المصابين بداء الذئب اإلحمراري الجهازي (. 
2012 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات.ــثاني عشر :اللغ 

 العربية               ✓

 اإلنكليزية    ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  

 


