
 

 

 
 

 (انسيشج انعهًيح انزاتيح)

 

 إعالٌ هبدي زغٍ انضايهً. د:- االسى انثالثي وانهقة 

 . و 1973 –انذٌىاٍَخ :-يحم وتاسيخ انىالدج  

 .يتضوج :- انحانح االجتًاعيح    

 .عتخ:- عذد االطفال 

 .زً انسضبسح–انذٌىاٍَخ –انعشاق:- عُىاٌ انسكٍ

 07807435970 و 07801020790:سقى انًىتايم

aalan1973:انثشيذ االنكتشوَي @yahoo.com 

 28/9/1997:تاسيخ اول تعييٍ

 13/3/2006: تاسيخ انتعييٍ وانًثاششج في وصاسج انتعهيى انعاني

 عشش عُىاد:عذد سُىاخ انخذيح في وصاسج انصحح

 ثًبٌ عُىاد:عذد سُىاخ انخذيح في وصاسج انتعهيى انعاني

 

 

  :-األنقاب انعهًيح

 2/4/2007يذسس في 

 .10/1/2002طثية اختصاص في 

 .2/4/2010استار يساعذ في 

 .16/3/2013طثية اختصاص أقذو في 

 

 

 :انشهاداخ انحاصم عهيها 

  .1997 اندبيعخ انًغتُصشٌخ–ثكبنىسٌىط ثبنطت انجبطًُ واندشازخ انعبيخ  .1

 .2002 خبيعخ انكىفخ –دثهىو عبنً ثطت االطفبل وزذٌثً انىالدح وانخذج  .2

 عىسٌب انًدهظ انعهًً انعشثً – ثىسد دكتىساِ عشثً ثطت االطفبل وزذٌثً انىالدح وانخذج  .3

 .2005نالختصبصبد انطجٍخ 

 
 

 

 

 

 

 



 :انًُاصة االداسيح انتي شغهها 

 .سئٍظ االطجبء انًمًٍٍٍ .1

 2010-2006انُغبئٍخ واالطفبل يٍ .يغؤول شعجخ انطىاسئ فً و .2

  .1/5/2011 انى 2009 (ع)يذٌش يغتشفى انسغٍٍ  .3

 2010-2008أيٍٍ يدهظ انكهٍخ يٍ  .4

 .30/11/2009 ونغبٌخ 10/11/2009يعبوٌ انعًٍذ نهشؤوٌ االداسٌخ وكبنخ يٍ  .5

 .16/7/2012 ونغبٌخ 1/7/2012يعبوٌ انعًٍذ نهشؤوٌ انعهًٍخ وكبنخ  .6

 .20/7/2012 ونغبٌخ 9/7/2012وكٍم عًٍذ كهٍخ انطت يٍ  .7

 .28/10/2012 انى 2010يعبوٌ عًٍذ كهٍخ انطت نهشؤوٌ اإلداسٌخ  .8

 .ونسذ االٌ- 27/11/2012أيٍٍ يدهظ انكهٍخ يٍ  .9

 .يذٌش يشكض ايشاض انذو انىساثٍخ .10

 

 :انخثشاخ انًهُيح وانتذسيسيح 

 .طجٍت يمٍى دوسي فً يغتشفى انُغبئٍخ واالطفبل .1

 .طجٍت يمٍى دوسي فً يغتشفى انذٌىاٍَخ انتعهًًٍ .2

 .طجٍت يمٍى دوسي فً يغتشفى االيشاض االَتمبنٍخ .3

 .خبيعخ انُهشٌٍ- انكبظًٍخ انتعهًًٍ. فً و (دساعبد عهٍب)طجٍت يمٍى الذو  .4

 .طجٍت اختصبص فً دائشح صسخ انكشش .5

 .طجٍت اختصبص فً دائشح صسخ انذٌىاٍَخ .6

 .خبيعخ انمبدعٍخ/تذسٌغً فً كهٍخ انطت  .7

 

 اإلششاف عهى انذساساخ انعهيا 

 (فً اختصبص األزٍبء انًدهشٌخ )اإلششاف عهى طهجخ انًبخغتٍش   -1

 .يُبلشخ طهجخ انذساعبد انعهٍب -2
 

  انًُشىسجثاالهتًاياخ انثحثيح  وانثحى

 .ثسث يُشىس فً يدهخ انمبدعٍخ انطجٍخ فً خبيعخ انمبدعٍخ -1

 .ثسث يُشىس فً يدهخ انكىفخ انطجٍخ   -2

 .ثسث يُشىس فً يدهخ كشثالء انطجٍخ -3

 .ثسث يُشىس فً يدهخ انمبدعٍخ فً دائشح صسخ انذٌىاٍَخ -4

 .كتٍت فً يدبل انطىاسئ -5

 .كتبة لٍذ االَدبص -6

 .ثسث يُشىس فً يدهخ وصاسح انصسخ -7

 .كتبة االطهظ انعشالً انًهىٌ فً طت األطفبل -8

 .ثسث يُشىس فً يدهخ انجصشح انطجٍخ -9

 .ثسث يُشىس فً يدهخ انمبدعٍخ انطجٍخ -10



 
 

 :انهجاٌ وانهجاٌ انعهًيح 

خبيعخ / عضى انهدُخ انعهًٍخ فً كهٍخ انطت  -1

 .انمبدعٍخ 

 .عضى هٍئخ تسشٌش يدهخ انمبدعٍخ انطجٍخ  -2

سئٍظ انهدُخ االختًبعٍخ فً انًؤتًش انطجً  -3

 .خبيعخ انمبدعٍخ / االول نكهٍخ انطت 

سئٍظ ندُخ االعتمجبل وانضٍبفخ فً انًؤتًش  -4

 .انطجً نذائشح صسخ انذٌىاٍَخ

عضى خًعٍخ انعشالٍخ ألطجبء وخشازً  -5

 .30/12/2002االطفبل فً 

عضى َمبثخ اطجبء انعشاق انًمش انعبو  -6

28/9/1997. 

 .1/10/2009سئٍظ ندُخ االعالو  -7

 .21/4/2010سئٍظ ندُخ انًشتشٌبد  -8

عضى انهدُخ انتُفٍزٌخ نهغٍطشح عهى يشض  -9

 .31/3/2010انهٍضخ 

سئٍظ ندُخ خشد صُذوق انتعهٍى  -10

31/12/2009. 

 .30/9/2009سئٍظ ندُخ انًشتشٌبد  -11

سئٍظ ندُخ تسهٍم انعطبءاد  -12

15/4/2010. 

 .19/4/2010سئٍظ ندُخ تسمٍمٍخ  -13

 .24/3/2010سئٍظ ندُخ انصٍذنخ  -14

سئٍظ انهٍئخ انعهٍب نهذفبع انًذًَ  -15

22/3/2010. 

 .24/4/2010عضى ندُخ اعتشبسٌخ  -16

 .12/5/2010سئٍظ ندُخ تسمٍمٍخ  -17

 .13/2/2010سئٍظ ندُخ اعتشبسٌخ  -18

 .27/6/2009سئٍظ ندُخ انتأهٍم فً  -19

 .14/12/2009سئٍظ ندُخ انًشتشٌبد  -20

 .19/4/2010سئٍظ ندُخ تسمٍمٍخ  -21

 .31/3/2010عضى ندُخ تُفٍزٌخ  -22

عضى غشفخ عًهٍبد يشكضٌخ  -23

2/3/2010. 

 .30/9/2009عضى ندُخ تسمٍمٍخ  -24

 . 5/4/2009سئٍظ ندُخ انتثًٍٍ فً  -25

 .30/8/2012سئٍظ ندُخ انتأخٍش فً  -26

عضى ندُخ تتمىٌى االعًبل االثذاعٍخ فً  -27

29/8/2012. 

 .10/6/2012سئٍظ ندُخ خشد فً  -28

سئٍظ ندُخ ازتغبة َمبط انسىافض فً  -29

4/7/2012. 

 5/7/2012سئٍظ ندُخ خشد انًىاد فً  -30

سئٍظ ندُخ فتر انعطبءاد فً  -31

3/7/2012. 

سئٍظ ندُخ خشد انًىخىداد انتبنفخ فً  -32

6/2/2012. 

سئٍظ ندُخ تذلٍك اضبثٍش االعكبٌ  -33

 .25/12/2011وانتعبوٌ فً 

سئٍظ ندُخ االَزاس وانًىصالد فً  -34

22/3/2011 

سئٍظ ندُخ زفع االيٍ فً  -35

22/3/2011. 

عضى ندُخ هٍئخ انذفبع انًذًَ فً  -36

22/3/2011. 

سئٍظ ندُخ االطفبء وانغاليخ فً  -37

22/3/2011. 

عضى ندُخ اعذاد انذنٍم فً  -38

21/4/2011. 

سئٍظ ندُخ اتالف انهىٌبد انمذًٌخ فً  -39

195/2011. 

 .19/5/2011سئٍظ ندُخ فً  -40

 .16/1/2011عضى ندُخ فً  -41

 .22/2/2011سئٍظ ندُخ فً  -42

 .6/10/2011سئٍظ ندُخ فً  -43

 .2/5/2012سئٍظ ندُخ فً  -44

 .26/1/2012سئٍظ ندُخ فً  -45



 .9/5/2012سئٍظ ندُخ تسمٍمٍخ فً  -47 .18/4/2012سئٍظ ندُخ فً  -46

 .2/5/2012سئٍظ ندُخ فً  -48

  3/5/2012سئٍظ ندُخ فً  -49

 .24/11/2008سئٍظ ندُخ فً  -50

 .5/11/2009سئٍظ ندُخ فً  -51

 .29/3/2009عضى ندُخ فً  -52

 .2/7/2009سئٍظ ندُخ فً  -53

  .5/4/2009سئٍظ ندُخ فً  -54

 .15/11/2010سئٍظ ندُخ فً  -55

 .1/12/2010عضى ندُخ فً  -56

 .25/4/2010سئٍظ ندُخ فً  -57

 .19/5/2010سئٍظ ندُخ فً  -58

 .31/8/2010سئٍظ ندُخ فً  -59

 .30/8/2010سئٍظ ندُخ فً  -60

 .22/8/2010سئٍظ ندُخ فً  -61

 .6/10/2010سئٍظ ندُخ فً  -62

 .3/10/2010سئٍظ ندُخ فً  -63

 .31/10/2010سئٍظ ندُخ فً  -64

 .19/12/2010عضى ندُخ فً  -65

 .13/9/2011سئٍظ ندُخ فً  -66

 .28/9/2011عضى ندُخ  -67

 .6/10/2011سئٍظ ندُخ فً  -68

 .18/8/2011سئٍظ ندُخ فً  -69

 .22/11/2011سئٍظ ندُخ  -70

 .20/12/2011سئٍظ ندُخ  -71

 .20/10/2011عضى ندُخ فً  -72

 .12/4/2011عضى ندُخ فً  -73

 .11/12/2011سئٍظ ندُخ فً  -74

 

 

 

 

 

 

 



 

 :انًؤتًشاخ وانُذواخ انعهًيح 

 .و2005آٌبس /4-2 خبيعخ ديشك –انًؤتًش انغُىي انثبًَ عشش نًغتشفى االطفبل  -1

 .و2005اٌهىل / 9-4انًؤتًش انغُىي انغبثع عشش ندًعٍخ اطجبء االطفبل انغىسٌخ  -2

 .و5/2010-13-12دائشح صسخ انذٌىاٍَخ / انًؤتًش انغُىي انغبدط وصاسح انصسخ  -3

 دائشح صسخ كشثالء انًمذعخ –خبيعخ كشثالء / انًؤتًش انطجً انغُىي انثبنث كهٍخ انطت  -4

 .يشبسن ثجسث2009اثشٌم/25

 دائشح صسخ كشثالء انًمذعخ   –خبيعخ كشثالء / انًؤتًش انطجً انغُىي انشاثع كهٍخ انطت  -5

 . يشبسن ثجسث2010اٌبس /8

 . ويشبسن ثجسث8/5/2008-7انًؤتًش انطجً االول نذائشح صسخ انذٌىاٍَخ وَمبثخ االطجبء وكهٍخ انطت -6

 (انخبيظ - األول   )انًؤتًشاد انعهًٍخ ندبيعخ انمبدعٍخ  -7

 .27/9/2009-25كىسط فً خبيعخ هىنٍش انطجٍخ وانًًهكخ انًتسذح انجشٌطبٍَخ فً اسثٍم يٍ  -8

 .2008 ٍَغبٌ 30انًؤتًش انطجً انغُىي انثبًَ نكهٍخ انطت وصسخ كشثالء  -9

 .25/2/2011-21دوسح ثشايح طت انطىاسئ فً ثٍشود  -10

 .سئٍظ انهدُخ انتسضٍشٌخ نهًؤتًش انعهًً انطجً انثبنث فً كهٍخ انطت خبيعخ انمبدعٍخ -11

 .سئٍظ ندُخ االختًبعٍخ نهًؤتًش انعهًً انطجً األول فً كهٍخ انطت خبيعخ انمبدعٍخ -12

 .سئٍظ انهدُخ االختًبعٍخ وانًبنٍخ نهًؤتًش انعهًً انطجً انثبًَ فً كهٍخ انطت خبيعخ انمبدعٍخ -13

 .سئٍظ ندُخ االعتمجبل وانتششٌفبد فً انًؤتًش انعهًً انطجً انغبدط نذائشح صسخ انذٌىاٍَخ -14

 

 .انتشكشاخ وانشهاداخ انتقذيشيح

 

  تشكشاخ وصاسج انصحح: 

 .12/1/2010 فً 1607ري انعذد / دائشح صسخ انذٌىاٍَخ  .1

 .12/2/2010 فً 3584ري انعذد / دائشح صسخ انذٌىاٍَخ  .2

 .16/5/2010 فً 9189ري انعذد / دائشح صسخ انذٌىاٍَخ  .3

 .19/5/2010 فً 9485ري انعذد / دائشح صسخ انذٌىاٍَخ  .4

 .20/9/2010 فً 17796ري انعذد / دائشح صسخ انذٌىاٍَخ  .5

 .12/12/2011فً 5688ري انعذد / دائشح صسخ انذٌىاٍَخ  .6

 يكتت يعبنً انىصٌش/وصاسح انصسخ .7
 

 تشكشاخ سئاسح جايعح انقادسيح 

 .23/11/2009 فً 14323ري انعذد / انًغبعذ انعهًً نشئٍظ اندبيعخ / خبيعخ انمبدعٍخ  .1

 . 26/8/2009 فً 2013ري انعذد / تثًٍٍ خهىد / خبيعخ انمبدعٍخ  .2

 .29/12/2011 فً 19042ري انعذد / انغٍذ سئٍظ اندبيعخ /خبيعخ انمبدعٍخ  .3

 .5/12/2012 فً 19402ري انعذد / انغٍذ سئٍظ اندبيعخ /خبيعخ انمبدعٍخ  .4

 



 

  تشكشاخ كهيح انطة: 

 .25/10/2010 فً 1533ري انعذد / كهٍخ انطت/ خبيعخ انمبدعٍخ  .1

 .11/11/2010 فً 2872ري انعذد / كهٍخ انطت/ خبيعخ انمبدعٍخ  .2

 .14/10/2010 فً 3225ري انعذد / كهٍخ انطت/ خبيعخ انمبدعٍخ  .3

 .1/12/2010 فً 3813ري انعذد / كهٍخ انطت/ خبيعخ انمبدعٍخ  .4

 .24/10/2010 فً 3326ري انعذد / كهٍخ انطت/ خبيعخ انمبدعٍخ  .5

 9/12/2012 فً 3954ري انعذد / كهٍخ انطت / خبيعخ انمبدعٍخ  .6

 .27/1/2013 فً 526ري انعذد / كهٍخ انطت / خبيعخ انكىفخ  .7

 

 

  انشهاداخ انتقذيشيح: 

شهبدح تمذٌشٌخ يٍ يذٌش عبو صسخ انذٌىاٍَخ نهدهىد انًجزونخ فً اَدبذ انًؤتًش انطجً انغبدط  -1

 .20/5/2010فً 

 شهبدح تذسٌجٍخ يٍ وصاسح انصسخ وششكخ االعًبعٍهٍخ نهىكبالد فً وزذح االَعبػ انشئىي  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

الطبيب اإلختصاص األقدم 

ستــاذ المسـاعــدالـدكـتـور ألا

عالن هادي حسن حسين الزاملي إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


