
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

          علي حسين عباس حسين الحسيني:   ـم ـــــــــاالســ

  بغداد    2691: تاريخ الميـالد 

    متزوج  الحالة الزوجية :

          4  دد األوالد  :ــعـــ

   مسلم :   الديـــــــــــانة

          ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين :    صــالتـخـص

    كلية طب االسنان -تدريسي :    ه ــــــالوظيف

    استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

               جامعة بغداد -كلية طب االسنان:     عنوان العمل

        ال يوجدالعمل   :  هاتف

       70672520156:   الهاتف النقال

  teach.alialhussaini62@yahoo.comكتروني :البريد إالل

facebook:  Ali Alhussaini 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 07/9/2619 طب االسنان بغداد

 

 02/27/2661 طب االسنان بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 
 

 

  الصورة



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمر - 2661 بغداد كلية طب االسنان 1

 2660-2669 االنبار لية طب االسنانك 2

)نيسان و مايس  1729-1725 كربالء كلية ابن حيان الجامعة 3

 وحزيران( محاضر

   1729-1725 كربالء كلية ابن حيان الجامعة 4

 -)تموز و آب( كورس تقوية

 محاضر

   1720-1729 كربالء كلية ابن حيان الجامعة 5

 -)تموز و آب( كورس تقوية

 محاضر

6    

7    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2667-2619               جامعة بغداد-االسنان كلية طب طبيب اسنان 2

 02/27/2661               جامعة بغداد-كلية طب االسنان )تدريسي( مدرس مساعد 1

 0/22/1771               جامعة بغداد-كلية طب االسنان )تدريسي( مدرس 0

 20/2/1720               جامعة بغداد-كلية طب االسنان )تدريسي( استاذ مساعد 4

 1/2/1720 -16/21/1720               جامعة بغداد-كلية طب االسنان معاون العميد للشؤون االدارية 5

 0/22/1725-12/27/1725               جامعة بغداد-كلية طب االسنان ()تكليف العميد وكالة 9

 

 

 

 

 24/4/1729-27/4/1729               جامعة بغداد-كلية طب االسنان تكليف(العميد ) 0

 10/27/1729 -0/0/1729               جامعة بغداد-كلية طب االسنان ()تخويل العميد وكالة 1



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

          جراحة الفم والوجه والفكين 2

 

 مستمر- 2661 جراحة الفم

          جراحة الفم والوجه والفكين 1

 

  1725-1724 دراسات عليا - جراحة الفم

          جراحة الفم والوجه والفكين 0

 

   11/2/1729 محاضر تقوية لطلبة المعادلة - جراحة الفم

          جراحة الفم والوجه والفكين 4

 

 2/6/1729-27/0/1729 كلية ابن حيان الجامعة -دروس تقوية -جراحة الفم

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 ــةالسن مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 1729-1770 والوجه والفكين جراحة الفم )اشراف( عدد خمسة طلبة دبلوم فقط  2

 1-تقييم تأثير بروتين التكوين التشكيلي 1

 للعظم على ثبات زرعات االسنان

 (ماجستير رسالة )اشراف

 12/2/1729-2/22/1724 والوجه والفكين جراحة الفمماجستير -علي نهاد

 1720-1725 والوجه والفكين حة الفمجراماجستير -فؤادامجد   0

 11/5/1724 جراحة( -االء جاسم )طالبة ماجستير رسالة ماجستير رئيس لجنة مناقشة 4

 07/27/1724 اشعة( -حوراء نوري )طالبة ماجستير رسالة ماجستير رئيس لجنة مناقشة 5

 26/0/1725 جراحة( -هدى معتز )طالبة ماجستير رسالة ماجستير لجنة مناقشة عضو 9

 20/5/1725 جراحة( -محمد وسنان )طالب ماجستير رسالة ماجستير رئيس لجنة مناقشة 0

 12/21/1725 صناعة( -منى ناصر  )طالبة ماجستير مقوم علمي 1

 24/2/1729 جراحة( -)طالب ماجستيرمصطفى محمد  رسالة ماجستير لجنة مناقشة عضو 6

 10/1/1729 جراحة( -ستير)طالب ماجفراس عبد الرحمن  مقوم علمي 27

 15/1/1729 جراحة( -)طالب ماجستيرمحمد ماجد  رسالة ماجستير لجنة مناقشة عضو 22



 

 

 

 

 

 

 

 14/27/1729 اشعة( -)طالبة ماجستيرعبدهللا احمد  رسالة ماجستير لجنة مناقشة عضو 21

 14/22/1729 جراحة( -)طالب ماجستيراحمد مصطفى  مقوم علمي 20

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات  المؤتمراتسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بغداد المؤتمر العلمي المشترك لكليتي طب االسنان في 1

 جامعتي بغداد

 محاضر بغداد 2661

 محاضر بغداد 1772  االول لتطبيقات الليزر في الطب القطري المؤتمر 2

 محاضر بغداد 1772 الثالث لكليات طب االسنان القطري مؤتمرال 3

المؤتمر الوطنى الموحد االول لكليات طب االسنان  4

 العراقية

 مشارك بغداد 1721

 

 

 

 

المؤتمر السنوي لنقابة اطباء االسنان)مؤتمر لم الشمل  5

 الثاني(

 مشارك اربيل 1721

 مشارك النجف 1721 مؤتمر نقابة اطباء االسنان في النجف 6 

 
 مشارك بغداد 1720 المؤتمر الوطنى الموحد الثاني لكليات طب االسنان 7

 
ندوة الملتقى العلمي الثاني لفرع طب اسنان االطفال  8

 والوقائي

 مشارك بغداد 19/22/1720

دورة التعليم المستمر في فرع جراحة الفم والوجه  10 

 والفكين

 محاضر بغداد 4/21/1720

زراعة االسنان في فرع جراحة الفم والوجه كورس  11

 والفكين

 محاضر بغداد 29-17/0/1724

 تدريب كوريا -سيئول 1724/ 10/4-19 كورس زراعة االسنان 12

 مشارك بغداد 21/21/1724-20 مؤتمر مدينة الطب 13

دورة التعليم المستمر في فرع طب اسنان االطفال  14

 والوقائي

 مشارك بغداد 12/21/1724

 محاضر بغداد 21/0/1725-1 كورس زراعة االسنان 15

 تدريب فرنسا 27/4/1725-2 كورس زراعة االسنان )ايفاد( 16

المشاركة بافالم ومنشورات وعرض ادوات ومواد طبية  17

 )يوم الجامعة(

 مشارك بغداد 11/4/1725

 مشارك بغداد 5/5/1725 المرأة والسالم –ندوة تعريفية )ورشة عمل(  18



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك بغداد 15/5/1725 توعية وتثقيف  -ندوة عن البرنامج الحكومي  19

 مشارك بغداد 25/6/1725 االرهاب الفكري –ندوة  20

 مشارك بريطانيا -لندن  11/6/1725-10 كورس زراعة االسنان 21

 مشارك بغداد 20/27/1725 ندوة االرشاد االكاديمي والتربوي 22

 مشارك بغداد 22/22/1725 ندوة شعبة ضمان الجودة 23

دورة التعليم المستمر في فرع جراحة الفم والوجه  24

 والفكين

 مشارك بغداد 27/21/1725

ندوة الملتقى العلمي الثالث لفرع طب اسنان االطفال  25

 والوقائي

 مشارك بغداد 02/21/1725

 مشارك بغداد 11/1/1729 ةندوة االدمان على وسائل االتصال االلكتروني 26

 مشارك بغداد 11/0/1729 ندوة ادارة المياه 27

 مشارك بغداد 5/4/1729 الملقى الثاني لفرع التعويضات االصطناعية 28

 مشارك بغداد 20/4/1729 الدورة التدريبية لمشروع حوكمة جامعة بغداد الكترونيا   29

مة في زراعة الندوة العلمية )التقنيات الحديثة المستخد 30

 االسنان(

 مشارك بغداد 20/5/1729

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

          جراحة الفم والوجه والفكين التعليم المستمر محاضر في

 

 تركيا -دورة في زراعة االسنان

 لندن - راعة االسناندورة في ز جراحة الفم والوجه والفكين عضو اللجنة العلمية في فرع

 باريس -االسنان دورة في زراعة  عضو اختيار المناهج التدريسية في الكلية

 كوريا الجنوبية – االسناندورة في زراعة  عضو في مجلة كلية طب االسنان

تقييم بحوث الترقية العلمية )استاذ مساعد( كلية طب االسنان/ 

 5/2/1729المستنصرية 

 

  20/0/1724-(1724-1720الصيفية ) تكليف خالل العطلة

  27/6/1725-( 1725-1724)تكليف خالل العطلة الصيفية 



 

 

 

 

 

 

 

  1725-1724محاضر سيمنارات الدراسات العليا

  1725 -المرحلة الخامسة –عضو لجنة مناقشة مشاريع التخرج 

  4/1/1729-(1729-1725) تكليف خالل العطلة الصيفية

  10/22/1729 -امرشد لطلبة الدراسات العلي

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

عالج االورام على اللثة بقطعها ومقارنتها بطريقة اخرى في  1

 العالج

 1722 ادبغد-مجلة كلية طب االسنان

االسنان السفلى مع في قلع 8 استخدام حركة على شكل  2

 مقارنتها بطريقة القلع االعتيادية

 1722 ادبغد-مجلة كلية طب االسنان

 1771 ادبغد-مجلة كلية طب االسنان زر على التهاب اللثةيتقييم تاثير الل 3

تقييم تاثير الليزر واطئ الطاقة على تكوين العظم حول  4

 زرعات االسنان

 1722 ادبغد-مجلة كلية طب االسنان

تقييم تاثير الليزر واطئ الطاقة على شفاء نسيج العظم)دراسة  5

 تجريبية(

 1722 مستنصرية -مجلة كلية طب االسنان

تقييم تاثير الليزر واطئ الطاقة على التهاب المفصل الفكي  6

 الصدغي

 1721 بغداد -مجلة كلية طب االسنان

ذروه ياك ليزرعلى التسرب المجهري في  -تقييم تاثير ايريبيام 7

 جذر السن

 1720 بغداد -ب االسنانمجلة كلية ط    

للعظم على ثبات  1-تقييم تأثير بروتين التكوين التشكيلي 8

 ماجستير( )اشراف رسالة زرعات االسنان

 1729 بغداد -ب االسنانمجلة كلية ط    

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  ال يوجد    

     

 و شهادات التقدير. الجوائز تب الشكر ، كعاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 02/2/2611 عميد الكلية شكر وتقدير 2

 15/2/2664               جامعة بغداد شكر وتقدير 1

 16/21/2661               جامعة بغداد شكر وتقدير 0

 25/22/2666               بغدادجامعة  شكر وتقدير 4

5 

 

 10/2/1777               جامعة بغداد شكر وتقدير

 21/1/1774 عميد الكلية شكر وتقدير 9

 1/2/1775 عميد الكلية شكر وتقدير 0

 0/1/1720 عميد الكلية شكر وتقدير 1

 14/1/1724 الوزير شكر وتقدير 6

 1/9/1724 عميد الكلية شكر وتقدير 27

 4/2/1725 عميد الكلية شكر وتقدير 22

 15/5/1725 عميد الكلية شكر وتقدير 21

 11/0/1725 عميد الكلية شكر وتقدير 20

 1/21/1725 مؤسسة الشهداء شكر وتقدير 24

 26/9/1729 عميد الكلية شكر وتقدير 25

 07/9/1729 عميد الكلية شكر وتقدير 29

 21/1/1729 رئيس الوزراء شكر وتقدير 20

 21/21/1729 عميد الكلية شكر وتقدير 21

 0/21/1729 عميد الكلية شكر وتقدير 26

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد    2

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

 العربية             

 االنكليزية             

 

 ثاث عشر: اللجان

 السنة اللجنة 

 1721 ضو لجنة مشترياتع 2

 0/4/1720 عضو لجنة تحقيقية 1

 29/4/1720 )رئيسا ( تحقيقية 0

 2/1/1724 آلية التعاون )عضو( 4

 17/1/1724 )رئيسا ( اعادة النظر بتسكين المنتسبين المغبونين واعداد خالصة خدمة لكل منتسب 5

 10/0/1724 تحقيقية )رئيسا ( 9

 10/4/1724 وكفائة الموظفين )رئيسا ( اختبار القدرات المعرفية 0

 0/9/1724 وضع االسئلة وتصحيح الدفاتر االمتحانية لطلبة المرحلة الخامسة / كلية اليرموك الجامعة 1

 والوظيفيةيد الفائض في المالكات التدريسية احتساب درجات المفاضلة وتوحيدها لتحد 6

 )رئيسا (

26/1/1724 

 6/21/1724 تحقيقية )عضو( 27

 14/21/1724 جرد مركزية )رئيسا ( 22

 1/2/1725 احتساب ساعات نصاب التدريسين )رئيسا ( 21

 07/0/1725 )عضو( اشرف على امتحان المعادلة في فرع الجراحة 20

 29/4/1725 )عضو( الخاص بيوم الجامعة النتاجات العلمية 24

 17/4/1725 لجنة تسوية االمانات )رئيسا ( 25

 16/22/1725 كزية )رئيسا (جرد مر 29

 29/0/1729 امتحان نظري لخريجي الجامعات االجنبية )عضو( 20

 21/5/1729 امتحان عملي المرحلة الخامسة )عضو( 21

 6/9/1729 متابعة سير االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للدراسات العليا )عضو( 26

 15/6/1729 ة الثاني )رئيسا(الكفاء -امتحان طلبة كلية ابن حيان الجامعة 17



 

 

 

 

 

 

 

 14/27/1729 عضو مجلس ادارة الصندوق 12

 11/27/1729 حملة تنظيف الكلية )مشارك( 11

 10/22/1729 ا(الدور الثاني )رئيس –امتحان طلبة كلية ابن حيان الجامعة  10

 16/22/1729 لجنة جرد مركزية )رئيسا( 14

 

   

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


