ألسيرة ألذاتية
أألسم  :علي حسن علي مراد
تولد  / 6666 :العراق
الشهادات  -6 :بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان  /جامعة بغداد 6661-6696
- -2ماجستير أمراض الفم  /جامعة بغداد 6665
 -3دكتوراه امراض الفم  /جامعة بغداد 2165
المرتبة العلمية  :أستاذ
الخبرة العملية  29 :سنة
الخبرة األكاديمية  23 :سنة
العنوان االلكترونيali.murad@qu.edu.iq :
المعلومات :
 -6انتميت إلى كلية طب األسنان  /جامعة بغداد في العام الدراسي 6696-6695
وتخرجت منها العام الدراسي  6661-6696وكان ترتيبي السادس من مجموع 666
طالبا وطالبة حاصال على البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان
 -2عملت كمعيد في قسم طب الفم للسنوات الدراسية  6666-6661و 6662-6666
 -3قبلت كطالب دراسات عليا في العام الدراسي  6663-6662وتخرجت في العام
الدراسي  6665-6664ظمن المدة المقررة وبدون تمديد ونلت درجة الماجستير في
اختصاص أمراض وتشخيص الفم بدرجة جيد جدا
 -4عملت كتدريسي في قسم أمراض وتشخيص الفم في كلية طب االسنان  /جامعة بغداد
من العام الدراسي  6666-6665إلى العام الدراسي  2111-6666وقمت خاللها
بإلقاء المحاظرات النظرية والتدريب العملي لطلبة المستوى الثالث مادة أمراض عام
والمستوى الرابع مادة أمراض الفم
 -5ترقيت إلى مرتبة مدرس في العام الدراسي . 2116-2111
 -6عملت كتدريسي في مادة انسجة الفم للمستوى الثاني وامراض الفم للمستوى
الرابع وطب الفم للمستوى الخامس للعام الدراسي 2116-2116م في كلية
طب االسنان  /جامعة ذمار ورئيسا لقسم امراض الفم.
 -7عملت كتدريسي في كلية طب االسنان  /جامعة الكوفة 2162 -2116
 -9عملت كتدريسي في كلية طب االسنان  /جامعة القادسية من  2163ولحد
اآلن .

االعمال االدارية:
 -1نائب عميد كلية طب االسنان  /جامعة ذمار للعام  2113ولحد العام  2115م
 - 2رئيس لجنة االمتحانات في كلية طب أالسنان /جامعة ذمار من الفترة
 2116الى العام الدراسي 2115
 -3رئيس قسم التشخيص وأمراض الفم في كلية طب االسنان  /جامعة ذمار من
عام  2116ولحد االن.
 -4معاون العميد للشؤون العلمية  /كلية طب االسنان /جامعة الكوفة مه 2002
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البحوث
1- ( Dentigerous Cyst: A review of 37 case)
2- Central Giant Cell Granuloma: A retrospective clinico-pathological study
3- The habit of takhzeen Al-qat and oral keratosis lesions
4- The effect of Qat chewing on periodontal tissues and buccal mucous
membrane
5- Odontogenic Keratocyst –Clinico-Pathological stud
6- The effect of Qat chewing on periodontal tissues and buccal mucous
membrane
7- The Habit of Qat Chewing: A Causative Factor for Oral Keratosis Lesion
8- The Odontogenic Keratocyst: clinical, radiological, and histopathological
study
9- Immunohistochemical expression and significance of β-catenin in oral
squamous cell carcinoma in relation with pattern of invasion
10- Immunohistochemical Expression and Significance of MMP1 in Oral
squamous cell carcinoma in Relation with Tumor depth
11- Epithelial Mesenchymal transition in oral squamous cell carcinoma (Book)
62- Perceived Sources of Stress among Dental Students: A Multi-Country
Study

النشاطات
 شاااركت فااي جميااع المااوتمرات العلميااة التااي أقامتهااا كليااة طااب األساانان ونقابااة أطباااء-1
 لحد االن6665 األسنان العراقية من عام
 قسام طاب وأماراض الفام فاي/ شاركت في ورشة تطوير المناهج في كلية طب االسانان-2
2116-2115  اليمن في العام الدراسي/  جامعة إب/ كلية طب االسنان
 المشاركة مع لجنة مكافحة مرض أاليدز في محافظة ذمار (اليمن) من خالل القاء-3
م2115  الى2113 المحاضرات التوعوية في المدارس والمستشفيات والقرى من
 المشاركة في موتمرات نقابة اطباء االسنان اليمنية-4
:عنوان رسالة في الماجستير
Prevalence of Odontogenic Tumors in Iraqi Patients From
(1975- 1994) Clinico-Pathologic Study
:عنوان أطروحة الدكتوراه
Epithelial-Mesenchymal Transition Biomarkers Expression (βcatenin, MMP1, Fibronectin, SNAIL1, and TWIST2) in Oral
Squamous Cell Carcinoma in Relation to Histopathological
Prognostic Factors
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