
 السيرة الذاتية

  دقاالسم الثالثً : حٌدر هادي صا

7711الموالٌد :   

  العنوان : بغداد

أطفال 4ة االجتماعٌة : متزوج ولدٌه الحال  

7717-7711لعام الدراسً : فً االشهادة االبتدائٌة   

(7771كلٌة بغداد النموذجٌة ) الشهادة االعدادٌة : ثانوٌة  

ن كلٌة الطب فً م بكالورٌوس طب وجراحة عامةالشهادة الجامعٌة االولٌة : 

(1007جامعة بغداد)  

زمٌل المجلس العراقً لالختصاصات الطبٌة / اختصاص  -الشهادات العلٌا : 

  (1001) طب األطفال 

الملكٌة الكلٌة / برٌطانٌة للصحة العامةعضو الجمعٌة ال -الشهادات األخرى :

( 7441ورقم العضوٌة  1070) البرٌطانٌة / لندن  

: أماكن العمل  

دوري فً دائرة صحة بغداد/الرصافة و دائرة الٌرموك الطبٌة  طبٌب مقٌم -

فً مستشفٌات مختلفة وهً  14/1/1004ولغاٌة  1/70/1007للفترة من 

: وحسب الترتٌب كاالتً  

مستشفى ابن البلدي لألطفال والنسائٌة, م المدائن العام, م أطفال العلوٌة, م ابن 

العام, م الكندي التعلٌمً, م جراحة الجملة  )ع(االمام علً الخطٌب, م

نووي, م الرشاد لالمراض النفسٌة.العصبٌة, م االشعاع والطب ال  



فً دائرة صحة  71/77/1004ولغاٌة  17/1/1004 طبٌب تدرج للفترة من-

قطاع المسٌب للرعاٌة الصحٌة االولٌة فى المسٌب العام وكذلك بابل فً مستش

أبو الجاسم. مركز صحً –  

طبٌب مقٌم أقدم )طالب دراسات بورد أطفال( ثم طبٌب اختصاصً فً  -

طب األطفال )بعد الحصول على شهادة البورد( فً دائرة صحة بغداد/الكرخ 

ولغاٌة  10/77/1004فً مستشفى الكاظمٌة التعلٌمً للفترة من 

17/4/1007 .  

كفل العام للفترة فً دائرة صحة بابل فً مستشفى ذي ال طبٌب اختصاصً -

. 17/4/1007ولغاٌة  11/4/1007من   

فً دائرة صحة بغداد/الرصافة فً مستشفى ابن البلدي  طبٌب اختصاصً -

 7/77/1071ولغاٌة  11/4/1007فً مركز أمراض الدم الوراثٌة للفترة من 

. 

تدرٌسً فً فرع طب األطفال فً كلٌة طب الكندي فً جامعة بغداد للفترة  -

ومنسب الى مستشفى أطفال العلوٌة للعمل كطبٌب  4/77/1071من 

.اختصاصً اضافة الى المهام التدرٌسٌة ومستمر بالخدمة لحد االن  

 

 النشاطات العلمٌة واالدارٌة :

ورقم العضوٌة  االهتمام الخاص بحماٌة الطفل البرٌطانٌةعضو مجموعة  -

(7771.)  

British Child Protection Special Interest Group 

 الوزارٌة ألمراض الدم الوراثٌة فً وزارة الصحة فً اللجنة العلمٌة عضو -

.ومستمر بذلك لحد االن 1077رة من للفت العراقٌة  



فً العدٌد من المؤتمرات وورش العمل  مشارك أو  الحضور كباحث -

العلمٌة والطبٌة فً داخل وخارج العراق, كأمرٌكا واوروبا وتركٌا ولبنان 

المتحدة.واالمارات العربٌة   

عدد البحوث المنشورة: بحث واحد. -  

{Clinical Study of RDS, LRAQKJMS. Vol. 10, No.4, 2012,Page 

396} 

.الرسمٌة : عشرون والتقدٌر عدد كتب الشكر -  

عمل مدٌرا لمركز أمراض الدم الوراثٌة فً م ابن البلدي للفترة من  -

. 7/77/1071ولغاٌة  7/1070  

شغل منصب معاون مدٌر م ابن البلدي للشؤون العلمٌة للفترة من  -

. 7/77/1071ولغاٌة  77/1/1071  

دورٌٌن فً القاء المحاضرات العلمٌة على االطباء المقٌمٌن االقدمٌن وال -

 مستشفى ابن البلدي.

ومستمر بذلك لحد  4/77/1071للفترة من  نديتدرٌس طلبة كلٌة طب الك -

 االن.

 

 


