السيرة الذاتيت
 .1معلىماث شخصيت:
االسم واللقب :خالد عبد القادر حامد عبد الرحسن الدباغ
تاريخ الميالد0291 /2 /92 :

الجنس :ذكر

الحالة الزوجية :متزوج ولدي أربعة أوالد

العنهان الدائم :حي القيروان (الكفاءات الثانية) – مهصل – العراؽ
رقم الهاتف (نقال)11110918849 :

البريد اإللكترونيkh.aldabbagh1960@gmail.com :

 .2الىظيفت الحاليت:
اخر وظيفة (متقاعد حاليا) طبيب اختصاص  .رئيس اطباء اختصاص جراحة عامة.
مدرس في قسم طب االسنان  /كلية الحدباء الجامعة من  2119/11/1و لحد االن.
(مدرس لمادتي التشريح العام و الجراحة العامة)
.

 .3الشهاداث:
 – 1984بكالهريهس طب وجراحة عامة.
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 – 1997بهرد عراقي جراحة عامة.

 .4الىظائف السابقت:
 :1985 – 1984مكيم دوري في مدتذفيات السهصل.
 :1991 – 1985طبيب في الخدمة العدكرية.

 :1992 – 1991طبيب تدرج في قزاء تلعفر – مدتذفى تلعفر العام.

 :1997 – 1992مكػػيم أقػػدم د ارعػػات عليػػا فػػي الج ارحػػة العامػػة  /البػػهرد الع ارقػػي– مدتذػػفى
الجسههري التعليسي ،ومدتذفيات تعليسية أخرى.

 :2114 – 1998اختراصي جراحة عامة في مدتذفى تلعفر العام.
: 9114-9118عزه مجلس ادارة في مدتذفى الجسههري التعليسي

: 9114-9118مدير شعبة الطهارئ في مدتذفى الجسههري التعليسي
 : 9108-9101مدير الذعبة الجراحية الثانية

 .5اللجان المهنيت والعلميت:
 : 9118-0222رئيس لجنة التعلين الطبً الوستور فً هستشفى تلعفر العام
 :9112 -9118رئيس لجنة التعلين الوستور فً هستشفى الجوهوري
 :2117 – 2116رئيس اللجشة التخررية لجراحة الطهارئ.

 – 2117عزه لجشة تقييم اإلقامة القدمى والسقابلة  /طب الطهارئ والحهادث.
 – 2118مقرر اللجشة التخررية لطب الطهارئ والحهادث.

 – 2118عز ػ ػػه لجش ػ ػػة االختب ػ ػػار نر ػ ػػي الد ػ ػػشهي للست ػ ػػدربين ف ػ ػػي د ارع ػ ػػة السجل ػ ػػس العرب ػ ػػي
لالختراصات الطبية في فرع طب الطهارئ والحهادث.

 – 2118عزه لجشة اإلشراؼ على إجراء االمتحان التعليسي السركزي لفرع التخدير والعشايػة
السركزة.

 : 9108-9112رئيس لجشة التعليم الطبي السدتسر في مدتذفى الجسههري التعليسي

 :9108-9100رئػػيس وعزػػه لعػػدة لجػػان مشاقذػػة بحػػهث طلبػػة البػػهرد العربػػي فػػي الج ارحػػة
العامة وطب الطهارئ والحهادث

 -9100رئيس اللجشة االعتئشافية لدائرة صحة نيشهى

 : 9101- 9108رئيس مجلس الدرطان في دائػرة صػحة نيشػهى ( السهقػ البػديل )  /متابعػة
الحاالت الدرطانية للشازحين

 -9108عزه لجشة الدفر للعالج خارج القطر في السهق البديل لدائرة صحة نيشهى  /اربيل
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 -9102عزه لجشة عالج الشازحين السرتبطة بسحافظة نيشهى ( مذػروع تشسيػة االقػاليم ) فػي
مدتذفى زين  /اربيل

 :9101-9109عزه لجشة عالج جرحى عسليات التحريػر بالتشدػيم مػ القشرػل الكػهيتي /
اربيل

 -9101عزه لجشة فحص ذوي االحتياجات الخاصة في مخيسات الشازحين

 .6الجمعياث العلميت والمهنيت:
 – 1984لحد اآلن :عزه نقابة األطباء العراقية.

 .7الخبراث:
 االشتراؾ في مؤتسرات األورام في السهصل م االشػتراؾ فػي مدػابقة األطبػاء الذػبافي مؤتسر األورام الراب وتقديم بحث علسي (عرطان السعدة) .0228

 -تدريب طال

دراعات عليا في الجراحة العامة.

 التدريب في مدتذفيات القاهرة لسدة شهر ( )9112في طب الطهارئ والحهادث. االشتراؾ في دورة طب الطهارئ /الدليسانية .9111 -االشتراؾ في دورة طب الطهارئ /أربيل .9114

 -مدر في البهرد العربي للجراحة العامة مشذ عشة 9111

 مذرؼ في البهرد العربي لطب الطهارئ والحهادث 9102 -9114 -مذرؼ في البهرد العربي للجراحة العامة 2018 - 2007

 -مرافقة مرضى عرطان الثدي للستابعة والعالج في مدتذفيات تركيا

 السذاركة في التػدريب الدػريري وامتحػان طلبػة كليػة طػب السهصػل فػي السهقػ البػديلفي كركهؾ 9109

 السذاركة في التدريب الدريري و امتحان طلبة كلية طب نيشػهى  /جامعػة السهصػل /السرحلة الدادعة .

 االشػػتراؾ فػػي العديػػد مػػن الشػػدوات و السػػؤتسرات الطبيػػة والتػػي اقيس ػصحة نيشهى و كلية طب السهصل و كلية طب نيشهى.

 .8التكريم والجىائز:
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مػػن قبػػل دائ ػرة

 – 1984لحددد اآلن :اربعػػة كتػػب شػػكر وتقػػدير فػػي مدتذػػفى الجسهػػهري التعليسػػي ومدتذػػفى
تلعفر العام.

 – 2111شكر وتقدير  /اللجان الطبية دائرة صحة نيشهى ( ) 9100-09-99 / 49428
 – 2111شكر وتقدير  /رئاعة مجلس محافظة نيشهى ( ) 9100-01-4 / 94912
 – 2113شكر وتقدير  /وزير الرحة

 – 2117شكر وتقدير  /رئاعة جامعة السهصل ( 9101-1-91 / 0210

 – 2119شكر و تقدير مع منحي درع التميز لجراحي المهصل  /نقابة االطباء فرع نينهى
 -2121تكريسػ ػػي بػ ػػدرع التسيػ ػػز للستقاعػ ػػدين  /مركػ ػػز السهصػ ػػل التػ ػػدريبي  /السجلػ ػػس العربػ ػػي
لالختراصات الرحية

 – 2121شكر و تقدير من عسادة كلية الحدباء الجامعة

 -2121ش ػػكر و تق ػػدير م ػػن عس ػػادة كلي ػػة ط ػػب نيش ػػهى لسذ ػػاركتي ف ػػي االمتحان ػػات الشهائي ػػة
الدريرية للسرحلة الدادعة.
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