
 حسنين احمد هادي عباس الجميلي االسم:

 / بغداد 2891المواليد:

 مسلم  الديانه:

  متزوج وعندي طفلتان الحالة االجتماعية:

 على الدفعةوبتسلسل الخامس  ( من جامعة بغداد0224بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان ) - الشهادات:

 جدا(وبتقدير) جيد   .807)من العشرة االوائل( وبمعدل 

 لالختصاصات الطبية ( من المجلس العربي0200بورد عربي في جراحة الفم والوجه والفكين ) -

 مدرس  اللقب العلمي:

 01/0/0202 تاريخ الحصول على اللقب:

 0/0/0221 تاريخ التعيين:

 : طب وجراحة الفم واالسناناالختصاص العام

 جراحة الوجه والفكين االختصاص الدقيق:

  hassanien_dent@yahoo.com: االلكترونيالبريد 

 07901164379 رقم الموبايل:

 اربعة: عدد  البحوث المنشورة

 Google scholar :hassanienaljumaily الحساب في الباحث العلمي

 واجباتي التدريسية في فرع الجراحة: 

 الدراسات االولية المرحلة الثانيهلطلبة  التشريح العامالمحاضرات في مادة القاء  -

 اجراء العمليات الجراحية تحت تاثير التخدير الموضعي -

 اجراء عمليات زراعة االسنان -

فحص المرضى وتدريب الطلبة على كيفية التشخيص المراض الفم والوجه والفكين وتحضير  -

 جراحيالحاالت التي تحتاج الى تداخل 

 تدريب طلبة المرحلة الخامسة على خلع االسنان في العيادة -

تدريب طلبة الدراسات العليا )الدبلوم والماجستير( على اجراء العمليات الجراحية في الفم والفكين  -

 تحت تاثير التخدير الموضعي

 على التوالي االشراف على مشاريع التخرج للمرحلة المنتهية لطلبة الدراسات االولية ولثالث سنوات -

mailto:hassanien_dent@yahoo.com


 

 

 واجباتي التدريسية في المجلس العراقي لالختصاصات الطبية:

لجراحة الوجه والفكين على اجراء العمليات الجراحية الكبرى وفوق تدريب طلبة المجلس  العربي  -

 الكبرى والعمليات الخاصة7

 في جراحة الوجه والفكين7 العربيالقاء المحاضرات لطلبة المجلس  -

 

مالحظة: متفرغ لمدة يومين للعمل في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية في 

وبموافقة رئيس جامعة بغداد وعميد الكلية  وموافقة مدير عام دائرة ) وزارة الصحة(  مدينة الطب 

رضى وعالج م مدينة الطب  الجراء العمليات الكبرى والعمليات الخاصة تحت تاثير التخدير العام 

وذلك باجراء عمليات معقدة في منطقة الوجه والفكين واصابات  الحشد الشعبي والقوات المسلحه

واجراء في الوجه  محجر العين والرقبة , هذا باالضافة لخدمة المجتمع بعالج االورام الحميدة والخبيثة 

 العمليات الجراحية التقويمية  لعالج التشوهات الوالدية في الوجه والفكين.

 

 كتب الشكر الحاصل عليها:

  .022/./.0كتاب شكر وتقدير من وزير الصحة بتاريخ  -

 0/00/0202كتاب شكرو تقدير من مدير عام دائرة مدينة الطب بتاريخ  -

  1/1/0201من مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية بتاريخ كتاب شكر وتقدير  -

الحريري وبايعاز من السيد رئيس مجلس كتاب شكر وتقدير من مدير مستشفى الشهيد غازي  -

الوزراء المحترم  للجهود المبذولة من قبل دائرة مدينة الطب  لما قدمناه الى جرحى قواتنا االمنية  

 02/8/0201ومجاهدي الحشد الشعبي بتاريخ 

كتاب شكر وتقدير من مدير عام دائرة مدينة الطب وبتوجيه من مكتب وزير الصحه بتاريخ  -

9/00/0201 

 

 

 اللجان العلمية واالدارية 

 2/02/0200عضو لجنة اعتدال االسعار بتاريخ   -

 02/02/0202عضو لجنة علمية مركزية بتاريخ  -



 02/0/0204رئيس لجنة فحص واستالم االجهزة واالثاث بتاريخ  -

 22/2/0201عضو لجنة االشراف على امتحان معادلة الشهادة بتاريخ  -

 02/02/0202عضو لجنة علمية مركزية بتاريخ  -

 0/0202/.0عضو لجنة لالشراف على دورة مكثفة لطالب شهادات المعادلة بتاريخ  -

 01/9/0202عضو لجنة امتحانية المتحان طلبة كلية ابن حيان الجامعه /قسم طب االسنان بتاريخ  -

عضو لجنة االمتحان العملي والشفوي لطلبة معادلة الشهادة لخريجي الجامعات االجنبية بتاريخ  -

00/00/0202 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

القاء محاضرات والتدريب العملي في دورة زراعة االسنان المقامة في فرع جراحة الوجه والفكين  -

 في كلية طب االسنان/جامعة بغداد ولثالث سنوات متتالية وبواقع دورة في السنة7

القاء محاضرات في دورات التعليم المستمر المقامة في فرع جراحة الوجه والفكين /كلية طب  -

 االسنان/ جامعة بغداد ولمدة ثالث سنوات متتالية 

 0200وما بعدها  ة في نقابة اطباء االسنان سنة القاء محاضر -

في كلية اليرموك  المشاركة في تدريب االطباء على زراعة االسنان مع التطبيق السريري والمقام -

  ( OT medical )وبالتعاون مع الشركة االلمانية  0202الجامعة بتاريخ 

بتاريخ  مقامة في سيؤول في سنغافوره المشاركة في برنامج زراعة االسنان المتقدم والندوة ال -

02/4/0201 

لتعاون مع المشاركة في ندوة الطب بوسائل االتصال عن بعد والخاصة بتشوهات الوجه والفكين وبا -

 20/0/0200الجمعية البريطانية لجراحي الوجه والفكين بتاريخ 

 0200حضور مؤتمر النجف المنعقد بتاريخ  -

 0202بتاريخ  حضور المؤتمر الوطني لكليات طب اسنان العراق الثاني -

 0200حضور المؤتمر العلمي الثاني لكلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية بتاريخ  -

 0202علمي السنوي للمركز الوطني للكشف المبكر عن االورام بتاريخ حضور المؤتمر ال -

 0202الملتقى الثاني لفرع التعويضات الصناعية بكلية طب االسنان/جامعة بغداد بتاريخ  -

 0202لكلية طب بغداد بتاريخ  01حضور المؤتمر العلمي ال  -

 02/00/0202عمل بتاريخ لزراعة االسنان في تايلند والمشاركه بورشة حضور المؤتمر الدولي  -

 حضور عدد من دورات التعليم المستمر في نقابة اطباء االسنان  -

 0200حضور المؤتمر الدولي االول في بغداد لزراعة ةتجميل االسنانبتاريخ  -

 0200حضور المؤتمر الوطني االول لكليات طب اسنان العراق بتاريخ  -

دي في مؤتمر مدينة الطب واستخدامها في جراحة ة االبعاد كمشروع رياتقديم مشروع الطباعه الثالثي -

 الوجه والفكين والراس والرقبه

 



 

 

 


