السيرة الذاتية

االســــــــــــم  :باسمة غفوري علي
الصورة

الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص

 :ماجستير امراض وجراحةماحول االسنان

الوظيفــــــه

 :تدريسية

الدرجة العلمية :

استاذ
كليةطب االسنان \جامعةبغداد\ فرع امراض وجراحة ماحول االسنان

عنوان العمل :

المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

1991-1990

املاجستري

بغداد

طب االسنان

1996

ت

الجهة

الوظيفة

الفترة من  -الى

1

طبيبةاسنان

وزارة الصحة

1992-1991

2

معيدة

كلية طب االسنان

1994-1992

3

طالبةماجستير

كلية طب االسنان\امراض اللثة

1996-1994

4

مدرس مساعد

كلية طب االسنان\امراض اللثة

2000-1996

5

مدرس

كلية طب االسنان\امراض اللثة

2004-2000

6

استاذمساعد

كلية طب االسنان\امراض اللثة

2016-2004

7

استاذ

كلية طب االسنان\امراض اللثة

-2016الوقت الحالي

التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من – الى

الجامعة

1

كليةطب االسنان

بغداد

2006-1996

2

كلية طب االسنان\امراض اللثة

بغداد

-2008الوقت احلالي

3

كليةطب االسنان

السليمانية

2008-2007

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

السنـــــة

املـــــادة

1

امراض وجراحة ماحول االسنان

امراض اللثة

-1996الوقت احلالي

2

امراض وجراحة ماحول
االسنان

زراعة االسنان للدراسات العليا

2016-2014

( االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
اسم األطروحة أو الرسالة

ت

السنــة

القســـم

1

الكشف عن اجلاذب الكيميائي للربوتني الثاني احملبب يف مصل مرضى التهاب انسجة ماحول االسنان

ماجستريامراض اللثة

2015

2

مستوى املصلي لل TNF-a,IL-17للمرضى املصابني بالتهاب اللثة املزمن املرافق للروماتزم الرثوي

ماجستريامراض اللثة

2016

3

الاليبوكسين اي فوركمؤشر لدور مضاد االلتهاب الذي تملكه مادة البالزما الغنية بالصفيحات الدموية في عالج

ماجستريامراض اللثة

2016

التهاب انسجة ماحول االسنان

المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك
ت

العنوان
مؤمتر كلية طب النهرين

السنــة
2015و

فيها/ .

مكان أنعقادها

نوع املشاركة
حضور

( حبث  /بوسرت

مؤمتر النجف العاملي
مؤمتر الكليات التقنية الطبية
مؤمتر كليةالرافدين
مؤمتر كلية طب االسنان –زراعة

2015
2016
2016
2016

حضور
حماضر كليةالرافدين
حماضر
حضور

النجف
درب املوسوي
فندق بابل

االسنان

سابعا :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية
عضواللجنة العلمية بالقسم

القاء حماضرة يف مؤمتر كليةالرافدين2016

عضوجلنة االستالل بالكلية 2016 -2014
عضوجلنة الرتقيات بالكلية  2016-2014ورئيس جلنة

دورة زراعة اسنان بالنقابة 2015
دورة جتميل االسنان بالنقابة 2016

الرتقيات منذ سبتمرب 2016
مناقشة حبوث التخرج

القاء حماضرة يف مؤمتر التقنيات الصحية العاملي

رئيس وعضو جلان مناقشة

2016

ندوة االدمان على وسائل االتصال االلكرتونية 2016
ورشة عمل البالزما  2015,2016والليزر
ندوة عناالرهاب2016-2015

ثامنا:املشروعات البحثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع او تطوير التعليم.
ت

اسم البحث

حمل النشر

السنة

الكشف عن اجلاذب الكيميائي للربوتني الثاني

جملة كلية طب اسنان

2015

احملبب يف مصل مرضى التهاب انسجة ماحول
االسنان

بغدادvol27 ,no 1

مستوى املصلي لل TNF-a,IL-17للمرضى

جملة كلية طب اسنان

2016

املصابني بالتهاب اللثة املزمن املرافق للروماتزم
الرثوي

بغداد

الاليبوكسين اي فوركمؤشر لدور مضاد

جملة IOSR vol

االلتهاب الذي تملكه مادة البالزما الغنية

2016

بالصفيحات الدموية في عالج التهاب
انسجة ماحول االسنان
تاثري التدخسن اخلفيف على مستويات الفوسفاتيز

15 no.10
جملةطب اسنان

القلوي واالوستيوكالسني لدى مرضى النساغ املزمن

بغدادvol.27 no.2

تاسعا:عضويةاهليئات العلمية احمللية والدولية.

2015

عاشرا :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

1
2
3
4
5
6

شهادات تقديرية تعليم مستمر
كتب شكر 2
كتب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر

حادي عشر:الكتب املؤلفة او املرتمجة.

ثاني عشر:اللغات.
االنكليزية
ملحوضة يتم تسليم CD

اجلهة املاحنة
كليةطب االسنان
رئاسة جامعة بغداد
عمادةكليةطب االسنان
اجلامعةالتقنية الوسطى
مساعدرئيس اجلامعة
مكتب رئيس الوزراء

السنة
2015,2016
2016
(2016)2
2016
2015
2016

