
  

 22من  2صفحة     (3232، حزيران 32)نموذج السيرة العلمية 

 

     

 

 ةالذاتي ةالسير

 علي محسن حسين باقر الياسري د.     : االســـم
 

 2993/  9/  32  تاريخ الميـالد:

 طب االسنان : العام خصصالت

 )دكتوراه(طب الفم  :  الدقيق خصصالت

 استاذ مساعد :لقب العلميال

 العربيه واالنكليزيه  اللغات:

  /dralimihsen82@gmail.com  :كترونيااللالبريد 

dr.ali_muhsen@hilla-unc.edu.iq 

 07809758515رقم الهاتف : 

07723414411 

 : Googleرابط الباحث العلمي من 

ORCID:  Ali Alyassiri  

0000-0003-0842-9007 

 -:أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكليـــة اجلامعة البلد الشهادة ت

 9112 طب االسنان  بغداد العراق دكتوراه طب الفم   1
 9111 طب االسنان  بغداد  العراق ماجستير طب الفم   9
بكلوريوس طب   3

 االسنان 
 9112 طب االسنان  المستنصريه  العراق

 

 -: ثانياً : التدريس الجامعي 

 
 

 الصورة 

mailto:dralimihsen82@gmail.com/
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 اىل -الفرتة من  اجلامعة (املعهد / الكلية)  اجلهة ت

 9112-9119 جامعه كربالء طب االسنان   1
 9191الى  9112 جامعه بابل  طب االسنان   9

3  
)قسم طب االسنان ()رئيس الحله الجامعه 

 اعاره خمس سنوات((قسم(
كليه الحله 

 الجامعه
 الى االن  31-19-9191

2     
2     

 

 -:( التي أشرف عليهاالرسائل طاريح،األ) ثالثاً : 

 السنة دكتوراه ماجستري/ القسم اسم األطروحة ت

1  

Molecular detection of 
candida albicans associated 

with angular cheilitis and 
comparison between topical 

miconazole and low level 
laser therapy 

جراحه الفم 
والتشخيص 

 الفمي 
واالحياء 

 المجهريه الفمويه

ماجستير )طبيبه 
االسنان سلمى 
 صباح مهدي(

9191 

9  

Comparative molecular and 
immunological study of 

herpes simplex virus pre and 
post diode laser therapy of 

secondary herpetic infected 
subjects  

جراحه الفم 
والتشخيص 

 الفمي 
واالحياء 

 المجهريه الفمويه

ماجستير ) طبيب 
االسنان احمد 
 جابر عبعوب (

9191 

3  

Effects of Low Power Laser 
versus Electrical Stimulation 

on Facial Function at 
Unilateral Sub-Acute Stage 

of Bell's Palsy 

اشراف مشترك 
مع جامعه طهران 

 للعلوم الطبيه 

ماجستير )رائد 
 –سامي جميل 
 9191 عالج طبيعي(
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 السنة دكتوراه ماجستري/ القسم اسم األطروحة ت

2  

Assessment of the protective 
role of green tea extract 

against the ciproflaxin 
induced 

chondrotoxicity(biochemical, 
histochemical and 

immunohistochemistry 
study) 

اشراف مشترك 
مع جامعه 

USM 
 ماليزيهال

طالبه دكتوراه طب 
الفم  )اميره كمال 

 خليل (

9191 

2      
6      
7      
8      
2      

11      
11      
19      
13      
12      
12      
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 -:التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات رابعاً :  

 ةنوع املشارك مكان انعقادها ةالسن العنوان ت

 محاضر ببحث العراق -بغداد  9111 مؤتمر طب االسنان / الجامعه المستنصريه   1
 محاضر ببحث العراق -بغداد 9119 مؤتمر لم الشمل لكليات طب االسنان العراقيه  9
مؤتمر الشارقه العالمي لجمعيه االطباء   3

 العراقيين العالميه
 مشاركه االمارات -الشارقه  9113

 محاضر ببحث العراق -ميسان 9113 مؤتمر طب ميسان   2
-النجف االشرف  9112 مؤتمر نقابه اطباء االسنان  2

 العراق
 محاضر ببحثين

-النجف االشرف  9116 مؤتمر نقابه اطباء االسنان  6
 العراق

 مشاركه

 مخاضر ببحثين بغداد -العراق  9117 مؤتمر كليه االسراء الجامعه لطب االسنان  7
كليه طب مؤتمرات جامعه اهل البيت /   8

 االسنان / اسبوع الجامعه
 -كربالء المقدسه  9118

 العراق
 محاضر ببحث

موتمر المجموعه الطبيه /كليات المجموعه الطبيه   2
 العالمي االول 

 العراق –بابل  9118
 )عالمي(

 مشاركه

موتمر المجموعه الطبيه /كليات المجموعه الطبيه   11
 العالمي الثاني 

 –بابل  9112
 )عالمي(العراق

 مشاركه
وعضو لجنه 

 تحضيريه
 العراق -بغداد 9191 موتمر كليه طب النهرين الطبي العالمي   11

 )عالمي(
 محاضر ببحث

مشاركه وعضو لجنه  العراق  –بابل  9191 جامعه بابل االلكتروني –موتمر كليه طب االسنان   19
 علميه

13  4 the global public health 
conference (global 2021)  

مشاركه ببحث القاء  عالمي 2021
ونشر بحث بخدول 

 اعمال الموتمر
 مشاركه  عالمي  9191 موتمر كليه المستقبل الجامعه الطبي العالمي االول   12

 محاضر ببحث
  

  



  

 22من  5صفحة     (3232، حزيران 32)نموذج السيرة العلمية 

 

     

 

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

 ةالسن حمل النشر سم البحثا ت 

1  Clinical Evaluation, Oxidative Stress 
Status and Antibody Detection of 

Certain Viruses in Serum and Saliva 
of Chronic Bell's Palsy Patients 

Treated with Two Treatment 
Modalities 

 ثالث بحوث سكوبس 
)تعالج مشكله مهمه بالمجتمع 

وهي تشنج العصب السابع 
 سريري(بحث تطبيقي 

9112 

9  Molecular detection of candida 
albicans associated with angular 

cheilitis and comparison 
between topical miconazole and 

low level laser therapy 

 بحث سكوبس
)تعالج مشكله مهمه من 

مشاكل المجتمع ( بحث 
 تطبيقي سريري

9191 

3  Comparative molecular and 
immunological study of herpes 

simplex virus pre and post diode 
laser therapy of secondary 
herpetic infected subjects 

بحث سكوب )تعالج مشكله 
مهمه من مشاكل المجتمع ( 

 بحث تطبيقي سريري 

9191 

2  Laser application in the 
Temporomandibular joints 

disorders 

تطبيقي سريري يعالج بحث 
مشكله مهمه من مشاكل 
المجتمع )منشور بمجله 

 سكوبس(

9112 

2  Low level laser Therapy in 
Management of Oral Lichen 

Planus (OLP) 

بحث تطبيقي سريري يعالج 
مشكله مهمه من مشاكل 
المجتمع )منشور بمجله 

 سكوبس(

9112 

6     
7     
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8     
2     

11     
 

 -:الهيئات العلمية المحلية والدولية عضويةسادساً:  

 نوع العضوية السنة اسم اهليئة ت

1     
 عضو هيئه التحرير  9191 عضو هيئه تحرير مجله اهل البيت لعلوم طب االسنان   9
 عضو هيئه تحرير 9191 عضو هيئه تحرير مجله الحله الجامعه   3
ممتحن رصانه وخبير لوضع االسئله )طب اسنان كربالء,    2

 كليه الحسين الجامعه , كليه الزهراوي الجامعه ( 
9116-
9118 

خبير وممتحن )طب 
 الفم(

 كليه الحله الجامعه 9191 عضو لجنه اخالقيات البحث العلمي   2
 

 -األخرى:سابعا : األنشطة العلمية  

 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

 كليه التربيه االساسيه  1113 8112/  3/  1/  ورشه حول سرطان الفم  1
 محاضره وورشه توعويه

فحص دورو المسنين   9
وذوو االختاجات 

الخاصه ومخيمات ايواء 
 النازحيين 

-6102 عشره زيارات ميدانيه 
6102 

 محاضرات صحيه توعويه 

80/ 00/ / 8102// محاضره تعليم طبي مستمر  3  
8281 

طب اسنان 
 بابل 

 

-6102 سته محاضرات  محاضرات فيديويه   2
6161 

لطلبه المرحله الرابعه 
والخامسه )طب 

 االسنان(
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 )داخل / خارج( الكلية السنة مكان النشاط نوع النشاط ت

ملتقى علمي الطباء   2
االسنان )باالشتراك مع د 

 –ازهر عبد الحافظ 
 استاذ االدويه(.

ادويه مضادات   \طب اسنان بابل 
 واالسنانالتخثر وتاثيرها على جراحه الفم 

6102  

كليه الحله الجامعه / االضرار الفمويه  ندوه علميه   6
 بعد االصابه بفايروس كورونا 

6160  

 

 -:المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثامنا: 

 السنة املادة القسم ت

 –سنيه الالفسلجه, ماده  جامعه كربالء –االسنان  كليه طب  2
 المرحله الثانيه

9119 

االمراص العامه / المرحله  االسنان / جامعه كربالءكليه طب   3
 الثالثه

9113-9112 

المرحله  –طب الفم  جامعه بابل  –كليه طب االسنان   2
 الخامسه

لحد  9112
 االن

المرحله  –جراحه الفم  جامعه بابل –كليه طب االسنان   4
 الرابعه

9113-9191 

امراض الفم والوجه  جامعه بابل –كليه طب االسنان   5
 المرحله الرابعه –والفكين 

9113 

جراحه  –المرحله الرابعه  قسم طب االسنان )رئيس قسم(–كليه الحله الجامعه   2
 الفم 

طب  –المرحله الخامسه 
 الفم

لحد  -9191
 االن
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  ً  -:خارج العراقو داخل ةالبحوث المنشور :تاسعا

 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

1  Oral Findings in 
Rheumatoid arthritis 

patients 
 

Karbala Journal 
of Medicine 

 P: 1584-
1590/ 
Vol.6 

issue.1 

19905483 

9  Prevalence of 

Xerostomia in 

patients with chronic 

Hemodialysis in Babil 

city-Iraq  

Karbala 

Journal of 

Medicine 

 P: 1822-

1828/ 

Vol.7 

issue.1 

19905483 

3  Pre- and Post-

Exercise changes of 

salivary cortisol as a 

Response to heavily 

training among 

students of Physical 

Education College in 

Karbala University.   

Medical 

Journal of 

Babylon 

 P:999-

994 

Vol.11 

issue.4 

1812156X 23126760 

This journal is open 

Access 

2  Relationship 
between Passive 

Smoking and Oral 
Mucosal 

Pigmentation 
Among Children in 

Iraqi (Hilla) City 
Samples 

Medical Journal 
of Babylon 

 . P: 24-
30 

Vol.12 
issue.1 

1812156X 23126760 

This journal is open 

Access 

2  Salivary Iron And 

Ferritin Levels, 

Orofacial 

Complications of 

Patients With 

Thalassemia Major 

In Babylon Teaching 

Hospital For 

Maternity and  

Medical 

Journal of 

Babylon 

 Children 

P: 135-

139. Vol. 

14 

issue.1 

1812156X 23126760 

This journal is open 

Access 

6  Prevalence of 

orofacial changes in 

patients with B- 

thalassemia major in 

Karbala City, Iraq  

The Sulaimani 

Dental Journal 

(SDJ) 

 P: 64-67 

Vol.1 

issue. 1 

9291-3827 (Online)/ 
2309-4656 (print) 
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 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

7  Different Oral and 
Orolabial 

Appearances in 
Groups of Children 

with Down 
Syndrome in 

Babylon City-Iraq.  
 

Indian Journal 

of Public Health 

Research and 

Development   

 P:495-
462  

Vo.9 
issue.5 

0976-0245(Print) 

0976-5506 

(Electronic) 

8  The Presence of 

Orofacial 

Manifestations in 

Autistic Disorders 

Among Group of 

Children’s Samples 

in Babil and Najaf 

cities, Iraq 

Journal of 

pharmaceutical 

and biomedical 

sciences 

  9931 – 7882 

2  Low level laser 

therapy in 

Management of Oral 

Lichen Planus (OLP)  

Medico-legal 

Update 
 19 issue. 

2 VOL. 
ISSN-0971-720X 

(Print)  ISSN-0973-

1283 (Electronic) 

11  Laser Application in 

The 

Temporomandibular 

Joints Disorders.  

Indian Journal 

of Forensic 

Medicine and 

Toxicology 

 Vol. 13 

issue. 3 
0973-9122 (print) 

0973-9130 

(Electronic) 
11  Antibody Detection 

(IgG, IgM) of both 

HSV-1 and VZV in 

Serum and Saliva of 

Bell’s Palsy Patients 

Recovered by Low 

Level Laser Therapy.  

Medico-legal 

Update 
 Vol.19 

issue.1 
ISSN-0971-720X 

(Print)  ISSN-0973-

1283 (Electronic) 

19  Comparison between 

the beneficial Effects 

of Low Level Laser 

Therapy (Diode 

Laser) and 

Transcutenous 

Electrical Nerve 

Stimulation in 

Recovery of Patients 

with Bell’s palsy.  

Indian Journal 

of Forensic 

Medicine and 

Toxicology 

 Vol.13 

issue 
0973-9122 (print) 

0973-9130 

(Electronic) 

13  Oral manifestations 

in patients with 

chronic myeloid 

leukemia 

Indian Journal 
of forensic 

medicine and 
toxicology  

  Print:0970-9290 

Online:1998-3603 
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 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

12  The 
Temporomandibular 

Joints Disorders 
associated with 

Osteoporotic 
Patients 

Journal of Oral 

and 

maxillofacial 

pathology  

  Print:0970-9290 

Online:1998-3603 

12  The study of oral 

manifestations, 

apoptotic activity and 

rheumatoid factors in 

serum and saliva of 

rheumatoid arthritis 

patients 

Journal 

Baghdad 

College 

Dentistry 

  Online:2311-5270 

Print:1680-0087 

16  Oxidative and 

Antioxidant Status in 

both Serum and 

Saliva of Patients 

with Idiopathic 

Facial Weakness 

(Bell’s palsy). 

Indian Journal 

of Public Health 

Research and 

Development   

  0976-0245(Print) 

0976-5506 

(Electronic) 

17  Oral manifestation, 

Rheumatoid Factors, 

and Apoptosis 

Activity in Serum 

and Saliva of Iraqi 

Rheumatoid Arthritis 

Patients .  

International 

Journal of 

Modern Biology 

and Medicine 

 Vol.1 2165-0136 Florida, 

USA 

18  The Knowledge of 

Iraqi Dentist about 

the diagnosis of 

common oral lesions .  

Bangladesh 

Journal of 

Medical Science 

 Vol.19 

issue. 02 

. P:304-

309 

Q3: print: 2223-4721; 

Online: 2076-0299 

12  Molecular and 
Immunological 

identification of both 
HSV-1, and HSV-2 

in recurrent herpetic 
infected patients 

among groups of 
people in Babylon 

province, Iraq.    . 

International 

Journal of Plant 

Research 

 Vol. 21 Q4: 0972-5210 

Online: 2581-6063 
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 جهة إصدار اجمللة اجمللد العدد ة العلميةلاجمل عنوان البحث ت

91  Identification of 

Candida Albicans 

associated with 

Angular Cheilitis by 

Polymerize Chain 

Reaction and Culture 

media. 

EurAsian 
Journal of 

BioSciences 

  Eurasia J Biosci, e-

ISSN 1307-9867 

 

91  Adverse Effects of 

Green Tea on Public 

Health- The untold 

whole medical story 

Systematic 

Reviews in 

Pharmacy 

  Print ISSN: 0975-

8453, E-ISSN: 0976-

2779 

 
99       
93       
92       
92       

     

 -:الجوائز وشهادات التقديركتب الشكر، : عاشراً  

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

شكر وتقدير معالي السيد وزير التعليم   1
 .5العالي والبحث العلمي   عدد 

  

شكر وتقدير سعاده السيد رئيس جامعه   9

 22بابل عدد 
  

شكر وتقدير عميد كليه طب االسنان /   3
 .3102جامعه كربالء 

  

شكر وتقدير عميد كليه طب االسنان /   2
 03جامعه بابل عدد 

  

شكر وتقدير من مجلس محافظه بابل /   2
 3102و  3105السيد رئيس المجلس 

   3102و 3102و  3102و 

  

6     
7     
8     
2     

11     
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 -:أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابا ت

1    
9    
3    
2    
2    
6    
7    
8    
2    

11    
 

 -:التدرج الوظيفي ثاني عشر: 

 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

 9117-9116 بابل  –المركز التخصيصي لطب االسنان  طبيب اسنان متدرب   1
9  

 طبيب اسنان تدرج
 –قطاع الحله االول  –دائره صحه بابل 

 مركز صحي المعهد الفني/ ابو غرق 
9117-9118 

 9111-9112 كليه طب االسنان / جامعه بغداد  طالب دراسات ماجستير  3
مدرس مساعد / كليه طب   2

 جامعه كربالء  –االسنان 
 9112-9119 مقرر فرع التشخيص الفمي 

–مدرس / كليه طب االسنان   2
 جامعه بابل 

 9112-9112 مقرر فرع جراحه الفم والتشخيص الفمي 

 9112-9112 جامعه بغداد  –كليه طب االسنان  طالب دكتوراه /   6
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 اىل -الفرتة من  اجلهة الوظيفة ت

7  
استاذ مساعد )بنهايه فتره 

 الدكتوراه(
 عميد االداري / كليه طب االسنان المعاون 

 جامعه بابل 

تاريخ  7/2/9112
استحقاق اللقب العلمي 

 االخير 
رئيس قسم طب االسنان /    8

كليه الحله الجامعه )اعاره 
 لمده خمس سنوات (. 

  

2     
11     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.م.د. علي محسن حسين باقر الياسري

 دكتوراه طب الفم واالسنان 


