السيره الذاتيه

االســــــــــــم :علي عباس عبدالكريم
تاريخ الميـالد 1977 :
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 :امراض وجراحة ما حول االسنان
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الدرجة العلمية  :مدرس
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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

طب االسنان

2000-1999

ماجستير

بغداد

طب االسنان

2004

الدكتوراه

برمنكهام/المملكة المتحدة

طب االسنان

2017

أخرى

/

/

/

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .

الجهة

الفترة من  -الى

الوظيفة

ت
1

معيد

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2001-2000

3

طالب دراسات عليا (ماجستير)

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2004-2002

4

تدريسي

كلية طب االسنان/جامعة بغداد

2013-2004

5

طالب (بعثة دكتوراه)

كلية طب االسنان/جامعة برمنكهام

2017-2013

6

تدريسي

االسنان/جامعة بغداد
كلية طب
UK

-2017لحد االن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

1

كلية طب االسنان

الجامعة
جامعة بغداد

الفترة من  -الى
 2005لحد االن

2

قسم االسنان

كلية اصول الدين االهلية (تنسيب)

2018-2017

3

كلية طب االسنان

واسط (تنسيب)

2019-2018

4

قسم االسنان

كلية اصول الدين االهلية (تنسيب)

2019-2018

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
1

2

القســـم
امراض وجراحة ما حول االسنان

امراض وجراحة ما حول االسنان

المـــــادة

السنـــــة

امراض وجراحة ما حول االسنان

2013-2005

المرحلة الرابعة

-2013لحد االن

امراض وجراحة ما حول االسنان

2013-2005

المرحلة الخامسة

-2013لحد االن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:

ت

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

مؤتمر ADF

2005

باريس /فرنسا

حضور

2

المؤتمر السادس عشر لكلية
طب االسنان

2004

كلية طب االسنان  /بغداد

المؤتمر السنوي للدراسات
العليا

2009

كلية طب االسنان  /بغداد

عضو لجنة
تحضيرية

3

مؤتمر FDI

2007

دبي  /االمارات

حضور

4

المؤتمر االول لكليات طب
االسنان العراقية
مؤتمر النجف لطب االسنان

2012

كلية طب االسنان  /بغداد

2012
2012
2015

النجف  /العراق
اربيل  /العراق
لندن  /المملكة المتحدة

عضو لجنة
تحضيرية
حضور
حضور
بوستر

المؤتمر السنوي الثالث عشر
للدراسات العليا

2018

كلية طب االسنان  /بغداد

9

المؤتمر الدولي السابع عشر
لكلية الطب

2018

كلية الطب  /بغداد

حضور

10

المؤتمر السنوي لمركز
التشخيص المبكر للسرطان

2012

بغداد  /العراق

حضور

11

المؤتمر السنوي الثاني عشر
للدراسات العليا

2017

كلية طب االسنان  /بغداد

12
13

مؤتمر مدينة الطب
ملتقى خريجي كلية طب
االسنان
المؤتمر التاسع عشر لكلية طب
االسنان
مؤتمر BSP

2017
2017

بغداد  /العراق
كلية طب االسنان  /بغداد

حضور
محاضر

2018

كلية طب االسنان  /بغداد

محاضر

2014

برمنكهام  /المملكة المتحدة

بوستر

5
6
7
8

14
15

مؤتمر لم الشمل الثاني
مؤتمر Europerio

( بحث  /بوستر
حضور

حضور)

عضو لجنة علمية

عضو لجنة علمية

16

مؤتمر ايدك

2018

دبي  /االمارات

بوستر

17

مؤتمر ايدك

2019

دبي  /االمارات

بوستر

18

مؤتمر BSP

2016

اوكسفورد  /المملكة المتحدة

بوستر

19

ندوة علميةMicrosoft /
word

2017

كلية طب االسنان  /بغداد

محاضر

20

ندوة علميةDental /
photography
ندوة علمية

2017

كلية طب االسنان  /بغداد

محاضر

2017

كلية طب االسنان  /بغداد

حضور

22

ندوة علمية /منع االقتباس
واالستالل

2018

كلية طب االسنان  /بغداد

حضور

23

ندوة علمية /طرق البحث

2018

كلية طب االسنان  /بغداد

حضور

24

ندوة علميةDental /
photography

2019

جامعة بغداد

محاضر

25

ندوة علمية

2012

كلية طب االسنان  /بغداد

حضور

21

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

حضور محاضرة عضوية كلية الجراحين
الملكية البريطانية 2017

دورة كفاءة الحاسوب 2009

محاضر في دورة تعليم مستمر 2010

دورة التأهيل التربوي 2010 / 31

حضور في دورة تعليم مستمر 2018
المشاركة في ورشة عمل 2018

دورة اللغة العربية 2010 /105
دورة تدريبية في كلية نانت لطب االسنان/
فرنسا 2005
دورة تصوير طبي /برمنكهام /المملكة
المتحدة 2017
دورة متقدمة في جراحة اللثة التجميلية/
لندن 2015
دورة زراعة اسنان /مستشفى ابن سينا
2004
عضوية مجلة Open Access
Journal of Dental Sciences

محاضر في دورة تعليم مستمر 2018
حضور في دورة تعليم مستمر 2007
حضور في دورة تعليم مستمر 2017
محاضر في دورة تعليم مستمر 2018

تقييم بحوث في مجالت عالمية

2007 محاضر في دورة تعليم مستمر
عضوية تحرير مجلة كلية طب االسنان

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

محل النشر

أسم البحث

ت

2009

Journal of
Baghdad college
of dentistry

Distribution and localization of ground
substance of carbohydrate group in an
inflammatory and phenytion induced gingival
enlargement using histochemical method

1

2009

Journal of
Baghdad college
of dentistry

The role of plasmid stability and the associated
resistant gene in the antimicrobial resistance of
Fusobacterium spp. Isolates from chronic
periodontitis

2

2010

MUSTANSIRIA
DENTAL
JOURNAL

Chronic periodontitis chief complaints: gender
and age distribution; their correlation with
plaque index and probing pocket depth

3

2015

Journal of Clinical
Periodontology

bacterially stimulated Tgf: p0041-: p0041β:
p00411 potentially induces epithelialmesenchymal transition in a chronic
periodontitis model system: p0041

4

2017

Journal of
Orofacial
Investigation

Use of antibiotics in treatment of periodontal
?disease, is it the best choice

5

2017

Photodiagnosis
and photodynamic
therapy

Photodynamic therapy in the management of
actinic keratosis: Retrospective evaluation of
outcome

6

7

Periodontal pathogens promote epithelialmesenchymal transition in oral squamous
carcinoma cells in vitro

8

Potential role of periodontal pathogens in
compromising epithelial barrier function by
inducing epithelial‐mesenchymal transition

9

Antibiotics in Periodontal Therapy: To Use or Not
?To Use

& Cell adhesion
migration

2018

Journal of
periodontal
research

2018

Open Access
Journal of Dental
Sciences

2018

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
✓ عضو جمعية بحوث طب االسنان العالمية IADR
✓ عضو جمعية امراض وجراحة ما حول االسنان البريطانية BSP

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

1

االشراف على موقع
شكروتقدير /التقدير
الكلية االلكتروني
شكروتقدير /شراء اجهزة
شكروتقدير
شكروتقدير /نصب اجهزة
شكروتقدير /نشر بحث في مجلة
عالمية J Perio Res
شكروتقدير /نشر بحث في مجلة
عالمية WJD
شكروتقدير /تقييم بحوث
شكروتقدير /عقد مؤتمر
شكروتقدير /نشر في مجلة wow

2
3
4
5
6
7
8
9

السنة

الجهة المانحة
رئاسة جامعة بغداد

2012

رئيس جامعة بغداد
رئاسة جامعة بغداد
رئاسة جامعة بغداد
رئيس جامعة بغداد

2011
2010
2011
2018

رئيس جامعة بغداد

2018

عمادة كلية طب االسنان
عمادة كلية طب االسنان
عمادة كلية طب االسنان

2017
2018
2018

10
11
12
13
14
15

شكروتقدير
شكروتقدير /موقع الكلية الكتروني
شكروتقدير
شكروتقدير
شكروتقدير /عقد مؤتمر
شكروتقدير

الملحقية الثقافية العراقية /لندن 2017
2018
عمادة كلية طب االسنان
2009
عمادة كلية طب االسنان
2005
عمادة كلية طب االسنان
2005
عمادة كلية طب االسنان
2003
عمادة كلية طب االسنان

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

ت
1

ثاني عشر :اللغــات.
✓ انكليزي
✓ عربي

ملحوظة  :يتم تسليم نسخة على CD

سنة النشر

