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 السيرة الذاتية

 محمد وسنان عبد الوهاب عبد الرحمن الكيالني: االسم الرباعي و اللقب

 ذكر: الجنس 

 3891بغداد : محل و تاريخ الوالدة

 831719 بغداد: رقم شهادة الجنسية 

 52857, الصحيفة:  317, السجل:  الرصافةالدائرة: 00134651 : رقم هوية االحوال المدنية 

 7338939 : التموينيةرقم البطاقة 

 3517529 : رقم بطاقة السكن

 حي حطين )نفق الشرطة( –بغداد :  عنوان السكن الحالي

 mohammed_wasnan@yahoo.com:  البريد االلكتروني

 71973299571: رقم الموبايل

  80.849و بمعدل  15/7/2006في    جامعة بغداد – الفم و االسنانبكلوريوس طب و جراحة :التحصيل الدراسي

 84.37و بمعدل   1/7/2015في  جامعة بغداد –ماجستير علوم في جراحة الفم و الوجه و الفكين                                  

 فرع جراحة -جامعة بغداد -كلية طب االسنان -وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  : الحالي مكان العمل

 الفم و الوجه و الفكين                               

 : طبيب اسنان االختصاص العام

 : جراحة الفم و الوجه و الفكين االختصاص الدقيق

  مدرس مساعد:  و اللقب العلمي العنوان الوظيفي

في   جامعة بغداد -كلية طب االسنان -و البحث العلمي على مالك وزارة التعليم العاليتاريخ التعيين: 

توافر الشروط المنصوص عليها في تعيين و ل 10/1/2008في  461حسب االمر الوزاري المرقم  31/1/2008

  االولاالوائل من الربع 

mailto:mohammed_wasnan@yahoo.com
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 5/3/2007اشهر علما ان اول تعيين كان على مالك وزارة الصحة بتاريخ  37سنوات و  8:   صافي الخدمة

و بهذا تكون مدة الخدمة في وزارة الصحة عشرة اشهر و سبعة و  2/2/2008وقد تم انهاء خدماته بتاريخ 

 عشرون يوما

في  1355/ 21دينار حسب االمر د/  231777: الرابعة , المرحلة: الثانية , الراتب االسمي:  الدرجة الوظيفية

26/4/2016 

 8  : كتب الشكرعدد 

 : ال توجد عدد العقوبات

لمدة سنتين )تفرغ تام( للحصول على شهادة الماجستير حسب اجازة دراسية :  االجازات الطويلة االمد

 11/12/2012بتاريخ  22/8199ر االداري د/االم

 35: عدد اللجان المؤقتة و الدائمية

 : التدرج العلمي و الوظيفي

15/7/2006 

الحصول على شهادة البكلوريوس في جراحة الفم و 

من  61و بتسلسل   80.849الوجه و الفكين و بمعدل 

 952مجموع 

(5/3/2007) - (2/2/2008) 

اول تعيين على مالك وزارة الصحة وقد كانت الخدمة 

لمدة عشرة اشهر و سبعة و عشرون يوما لغرض اكمال 

 االقامة الدورية

 

31/1/2008 

اول تعيين على مالك وزارة التعليم العالي و البحث 

جامعة بغداد حسب  –كلية طب االسنان  –العلمي 

 الضوابط المعمول بها في تعيين 

(31/1/2008) – (7/9/2009) 
الخدمة في فرع التشخيص الفمي بوظيفة طبيب اسنان و 

 كانت الخدمة سنة و ستة اشهر و ستة ايام

 الخدمة في فرع جراحة الفم و الوجه و الفكين  (25/9/2011) -(8/9/2009)

(26/9/2011) – (26/9/2012) 

وزارة الصحة  -تنسيب الى مستشفى غازي الحريري

بصفة طبيب مقيم اقدم في جراحة الوجه و الفكين وكانت 

 الخدمة لمدة سنة واحدة

(27/9/2012) – (13/10/2012) 
جراحة  قسم-المباشرة و الخدمة في  كلية طب االسنان

 الفم و الوجه و الفكين

اجازة دراسية و قبول في الدراسات العليا ماجستير   (13/5/2015)– (14/10/2012)
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 المكلف بها  :  المهام

 العام الدراسي المهمة
تدريس و اشراف على مادة مختبر التشريح للمرحلة  

 االولى و الثانية 
(9165-9161( , )9161-9162) 

 
 (9162-9161( , )9161-9165) للمرحلة المنتهيةاالشراف على مشاريع بحث التخرج 

االشراف في عيادات قلع االسنان للمرحلة الرابعة و 

 الخامسة
(9112-9161( , )9161-9166( ,)9165-9161 , )

(9161-9162) 
( , 9161-9165(, )9166-9161( , )9161-9112) اجراء عمليات جراحة الفم في غرف العمليات  

(9161-9162) 
عمليات زراعة االسنان في غرفة عمليات زراعة اجراء 

 االسنان
(9161-9162) 

 

 : المشاركة في المؤتمرات و الندوات و ورش العمل 

 جراحة الفم و الوجه و الفكين

14/5/2015 
كلية  –المباشرة في قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين 

 طب االسنان بصفة تدريسي

1/7/2015 

حة الفم و الوجه و منح شهادة الماجستيرعلوم و جرا

و الحصول على اللقب التدريسي  84.37الفكين و بعدل 

 العلمي )مدرس مساعد( 

 نوع النشاط مكان النشاط
 حضوردورة ) االحياء المجهرية سالح بايولوجي( 61/61/9161-61المعهد الطبي التقني/المنصور 

 حضور ندوة االرشاد التربوي 92/66/9161قاعة المناقشات فرع العلوم االساسية 

حضور المؤتمر العلمي السنوي للدراسات العليا /كلية  66/9161/ 01-92قاعة المؤتمرات 

 الطب

 حضور ندوة رئاسة مجلس الوزراء 2016 / 3 / 22في كلية طب االسنان  6قاعة رقم 

 / 916128قاعة فاضل القدسي في كلية طب االسنان 

3 /  

 ادارة المياه  حضور ندوة

 / 4/ 7قاعة مناقشات قسم االطفال كلية طب االسنان 

2016 

 حضورندوة االرشاد التربوي

-13قاعة مناقشات قسم الجراحة في كلية طب االسنان 

17  / 3 / 2016 

 مدرب في الدورة الخامسة لزراعة االسنان

 محاضر في مؤتمر زراعة االسنان 2016 / 5 / 17قاعة المؤتمرات 

ات حضور المؤتمر العلمي السنوي السابع لالختصاص 2016 / 3 / 17-16قاعة درب الموسوي 
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 البحوث المنشورة: 

 اسم البحث اسم المجلة
 The effect of platelet-rich plasma on   مجلة كلية طب االسنان

ossiointegration period of dental implants    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الطبي

 حضور المؤتمر العلمي للقشور الخزفية 2016 / 3 / 18قاعة نقابة طب االسنان 

 / 15 قاعة مناقشات امراض الفم في كلية طب االسنان

3 / 2016   

خيص التشحضور مؤتمر التعليم المستمر السنوي فرع 

 الفمي

 حضور مؤتمر حشوات الجذور 2016 / 2 / 20-19قاعة نقابة طب االسنان 

 حضور المؤتمر السادس لالختصاصات الطبية 06/0/9162-01قاعة المؤتمرات 

 حضور مؤتمر مدينة الطب 62/69/9165-61قاعة درب الموسوي 

حضور المؤتمرالبرطاني عن بعد في جراحة الوجه و  92/9/9161قاعة درب الموسوي 

 الفكين 

 المشاركة في ورشة عمل استخدام الليزر 65/69/9166قاعة درب الموسوي 

استخدام  المشاركة في الدورة التأهيلية في اجتياز االختبار 60/2/9112مركز الحاسبة االلكتروني 

 الحاسوب 

 المشاركة في اجتياز االختبار العالمي IC3 01/5/9161مركز الحاسبة 


