
 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

         نور سعد محمد علي أحمد :    ـم ـــــــــاالســ

  2/11/1983 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 4    دد األوالد  :ــعـــ

 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@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

noorsaad2011@codental.uobaghdad.edu.iq     

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2006 طب األسنان بغداد

 2012 طب األسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 

 

 

 الصورة 
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mailto:noorsaad2011@yahoo.com
mailto:noorsaad2011@codental.uobaghdad.edu.iq
mailto:noorsaad2011@codental.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمرة – 2012 بغداد طب األسنان كلية 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 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    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  2012 طب الفم التشخيص الفمي 1

 2013 طب الفم التشخيص الفمي 2

 2014 طب الفم التشخيص الفمي 3

 2015 طب الفم خيص الفميالتش 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   

 

 

 

 :لتي أشرف عليهاا (الرسائل  ،الطاريح ا )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

حوث التخرج لطلبة المرحلة مشاريع ب 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

يع بحوث التخرج لطلبة المرحلة مشار 5

 الخامسة .

 2018 التشخيص الفمي

مشاريع بحوث التخرج لطلبة المرحلة  6

 الخامسة .

 2019 التشخيص الفمي

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 لتي شارك فيها.العلمية االندوات ولمؤتمرات اسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مر العلمي الوطني الموحد الثاني لكليات المؤت 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

لي الثالث لإلختصاصات المؤتمر العلمي الدو 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

و في ندوة اإلرشاد األكاديمي عن فايروس زيك 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

ندوة عن اإلعتداء على الكوادر الطبية في كلية  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

 أمراض اللثة / كلية طب األسنان / جامعة بغداد
 مشارك  بغداد 2016

ندوات علمية في فرع التشخيص الفمي  12

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

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

-22/2ندوات علمية في فرع التشخيص الفمي 14

 26/4و18-29/3و8
 مشارك بغداد 2018

 مشارك بغداد 2017 15/11طلبة طب االسنان الخريجين في  ملتقى 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 2-22لدراسات العليامؤتمر كلية الطب ل 20

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

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



 

 

 

 

 

 

 

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

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

 مشارك بغداد 2018 8/5ندوة ضمان الجودة  25

 مشارك بغداد 2018 15/11ندوة علميه  26

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة بدورة التعليم المستمر في 

فرع العلوم األساسية / كلية طب          

 .(2014 )معة بغداد األسنان / جا

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

 . ( 2016) والتعليم المستمر

المشاركة بدورة التعليم المستمر في 

فرع المعالجة / كلية طب األسنان / 

 ( 2014)  جامعة بغداد

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

 (. 2015)  والتعليم المستمر

المشاركة بدورة التعليم المستمر في 

فرع العلوم األساسية / كلية طب          

 (. 2014)  األسنان / جامعة بغداد

دورة مدقق جودة داخلي / قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي / جامعة 

 ( 2016) بغداد / كلية طب األسنان

ة التعليم المستمر في بدور 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

مشاركة بدورة التعليم المستمر في ال

فرع التشخيص الفمي / كلية طب          

 (2016)  األسنان / جامعة بغداد

المشاركة بالحلقة النقاشية وورشة العمل األولى حول استخدام جهاز 

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

 

بدورة التعليم المستمر في  محاضر

فرع التشخيص الفمي / كلية طب          

 (2017) األسنان / جامعة بغداد

 

في  محاضر بدورة التعليم المستمر

لية طب          فرع التشخيص الفمي / ك

 ( 2018)األسنان / جامعة بغداد

 

-5-16ورشه عمل وصف مقررات 

2018 

 

ورشه عمل في  فرع التعويضات 

20/12/2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل 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  

 

 2019 قيد النشر

3    

4    

 

 

 

 .لهيئات العلمية المحلية والدولية اعضوية  :تاسعا 

     نقابة طب األسنان محلية :  ✓

✓     

 شهادات التقدير. و لجوائز ا،  تب الشكركعاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2016 الوزراء  مكتب رئيس كتاب شكر  1

 2016 طب األسنان /  جامعة بغدادكلية  كتاب شكر 2

 2017 كلية طب األسنان /  جامعة بغداد كتاب شكر 3

4    

5    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة المؤلفةلكتب ا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

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

  المرضى العراقيين المصابين بداء الذئب اإلحمراري الجهازي (.
2012 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ت.اــثاني عشر :اللغ 

            العربية   ✓

  اإلنكليزية  ✓

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


