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 السيرة الذاتية
 سػذ صانح شحارِ يحًٕد انؼاًَ                                                     االعى:

 ركش  انزُظ:

 11/11/1311 :اسٌخ انٕالدةت

 يتضٔدانحانت انضٔرٍت: 

 ػشاقًانزُغٍت: 

  اعتار يغاػذانهقب انؼهًً: 

 1212: تاسٌخ انحصٕل ػهٍّ

 ت انؼهٕو االعاعٍ انقغى انؼهًً:

 دكتٕساِ انؼهًٍت:انًؤْالث 

  ٌ1311رايؼت بغذاد بتاسٌخ  –بكانٕسٌٕط طب ٔرشاحت انفى ٔاالعُاٌ يٍ كهٍت طب االعُا 

  ٌ11/1/1331رايؼت بغذاد بتاسٌخ  –دبهٕو ػانً طب اعُاٌ يزتًغ يٍ كهٍت طب االعُا 

  ٌ12/1/1333رايؼت بغذاد   بتاسٌخ  –يارغتٍش طب ٔقائً يٍ كهٍت طب االعُا 

 11/1/1222ٕساِ طب اعُاٌ ٔقائً )ػهى انتغٕط( يٍ كهٍت طب اعُاٌ بغذاد بتاسٌخ دكت 

 اعتار:فًـٍـُٕاٌ انٕظـانؼ

    

  21221111211 سقى انٓاتف : 

 dr.raadsalih@uoanbar.edu.iqً: انبشٌذ االنكتشَٔ  

 1312:  فً انتؼهٍى انؼانً تاسٌخ أٔل تؼٍٍٍ

 انًٕاضٍغ انذساعٍت :

 ًٌشحهت انشابؼتان -ٔقاٌت االعُا 

 انًُاصب انتً تقهذْا:

  12/1/1321يذٌش انؼٍادة انًشكضٌت نطب االعُاٌ فً يحافظت االَباس/ قضاء انشيادي بتاسٌخ 

  12/1/1321يذٌش شؼبت االعُاٌ فً قغى االيٕس انفٍُت فً دائشة صحت االَباس بتاسٌخ 

  11/4/1331يذٌش قغى انتخطٍظ فً دائشة صحت االَباس بتاسٌخ 

 1/12/1331ذٌش ػاو دائشة صحت االَباس بتاسٌخ ٔكٍم ي 

  1332,1332,1333,1222,1222,1223سئٍظ فشع طب اعُاٌ االطفال ٔانتقٌٕى فً كهٍت طب اعُاٌ االَباس نهغُٕاث 

  1214-1211, 1212-1223, 1222-1333يؼأٌ ػًٍذ كهٍت طب اعُاٌ االَباس نهغُٕاث 

 1211-1214َباس سئٍظ فشع صُاػت االعُاٌ فً كهٍت طب اعُاٌ اال 

  11/11/1211ػًٍذ  كهٍت طب اعُاٌ االَباس ٔكانتً بتاسٌخ   

  

 :نزاٌ َٔقاباث

  ٍ1322-1321يذسط يحاضش فً يؼٓذ انصحت انؼانً فً انشيادي ي 

  ٍ1214-1222سئٍظ نزُت االسشاد انتشبٕي فً كهٍت طب اعُاٌ االَباس ي 

 1214-1211س يٍ يغؤٔل ٔحذة انتؼهٍى انًغتًش فً كهٍت طب اعُاٌ االَبا 

  ٍ1214-1211سئٍظ نزُت تحذٌج انًُاْذ فً كهٍت طب االعُاٌ ي 

  ٍٔنغاٌت ٌٕيُا ْزا 1214ػضٕ نزُت ايتحاٌ طهبت انذكتٕساِ فً كهٍت طب اعُاٌ بغذاد ي 

  ٍٔنغاٌت ٌٕيُا ْزا 1212سئٍظ نزُت االششاف ػهى انًُاْذ فً اقغاو طب االعُاٌ فً انكهٍاث االْهٍت ي 

 ػضٕ نزُت ػًذاء كهٍاث طب االعُاٌ فً ٔصاسة انتؼهٍى انؼانً ٔتحغٍٍ رٕدة انتؼهٍى 

  اشَشَف ػهى تُفٍز يششٔع انؼُاٌت انًُظًت نصحت انفى ٔاالعُاٌ نطهبت انًذاسط االبتذائٍت ٔسٌاض االطفال فً يحافظت االَباس

 ٔنغاٌت ٌٕيُا ْزا  1321يٍ 

  االعُاٌ فً انؼشاقػضٕ نزُّ تحغٍٍ رٕدة انتؼهٍى فً كهٍت طب 

 االششاف ػهى حًالث انًغح انصحً ٔ انضٌاساث انًٍذاٍَت نفحص طهبت انًذاسط ٔ سٌاض االطفال انتً تقٕو بٓا انكهٍت 

 .االششاف ػهى ػقذ انُذٔاث انؼهًٍت نهكهٍت ٔ انفشٔع انؼهًٍت فٍٓا 

  االششاف ػهى بشَايذ االسشاد انتشبٕي ٔ االكادًًٌ فً انكهٍت 

 شَايذ االسشاد انتشبٕي ٔ االكادًًٌ فً انكهٍتاالششاف ػهى ب 

 ًًػضٕ نزُّ ػًذاء كهٍاث طب االعُاٌ فً انؼشاق فً ٔصاسة انتؼهٍى انؼانً ٔ انبحج انؼه 

 ػضٕ َقابت اطباء االعُاٌ انؼشاقٍت 

 :نًزالث انؼهًٍتا
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 انذساعاث انؼهٍا:

 

  فشع طب اعُاٌ االطفال ٔ انٕقائً(ػضٕ نزُّ ايتحاٌ طهبت انذكتٕساِ فً كهٍت طب االعُاٌ رايؼت بغذاد( 

 ػضٕ نزاٌ يُاقشت اطشٔحاث انًارغتٍش ٔ انذكتٕساِ فً كهٍت طب االعُاٌ رايؼت بغذاد 

  

 ٔبشاءة االختشاع: انزٕائض انؼهًٍت

  

 :انذٔساث انطبٍت

  ٌ1221دٔسة صساػت االعُاٌ انتً اقايتٓا انزًؼٍت انؼشبٍت االنًاٍَت دبً ٍَغا 

  ً1221ػًاٌ تششٌٍ انخاًَ دٔسة صساػت االعُاٌ ف 

 ( أشٓش فً َقابت اطباء االعُاٌ انؼشاقٍت عُت 1دٔسة صساػت االعُاٌ يذتٓا )1222 

  1221دٔسة فً انطب انصًٍُ فً دائشة انتخطٍظ ٔصاسة انصحت عُت 

  1334دٔسة فً انتخطٍظ ٔصٍاغت االْذاف فً ٔصاسة انصحت دائشة انتخطٍظ عُت 

  

 :انبحٕث انؼهًٍت

 ً(1خًغت بحٕث )ُشٕسة فً يزالث ػهًٍت يحكًت داخم انؼشاق: ػذد انبحٕث ان 

  :1ػذد انبحٕث انًُشٕسة فً يزالث ػهًٍت يحكًت خاسد انؼشاق 

  :(12اسبؼت )ػذد انًشاسكاث فً انُذٔاث ٔانًؤتًشاث انؼهًٍت داخم انؼشاق 

  :1ػذد انًشاسكاث فً انُذٔاث ٔانًؤتًشاث انؼهًٍت خاسد انؼشاق 

 

 

 

  االعتار انًغاػذ انذكتٕس سػذ صانح شحارة االعى انخالحً:                                                        

 1211\   1 \  1انتاسٌخ :                                                                                

 

 

 

 

 


