
 العكيليدهيول رائد كريم  لألستاذ المساعد د.السيرة الذاتية 

 

 رائد كرٌم دهٌول العكٌلً   -: االسم

 ذي قار/ الشطرةالعراق/  5791   -: التولد

  7009-5-55فً طب االطفال وحدٌثً الوالدة  شهادة البورد العراقً   -: التحصيل الدراسي

 جامعة بغداد-كلٌة الطب 7002شهادة الدبلوم العالً فً طب االطفال وحدٌثً الوالدة          

 المستنصرٌةالجامعة  -الطبشهادة البكالورٌوس فً الطب والجراحة العامة/ كلٌة          

 مدرس 7007   -:العلمي اللقب

  استاذ مساعد  7052                   

 على لقب طبٌب  استشاريالحصول  7052                   

 التدرج الوظيفي والعلمي        

 طبٌب مقٌم دوري فً مستشفٌات دائرة صحة ذي قار 7000-7007

 طبٌب طالب دراسات بورد اطفال )مقٌم اقدم( مدٌنة الطب/ مستشفى حماٌة االطفال 7007-7002

 )البورد العراقً+ الدبلوم العالً ( فً طب االطفال الحصول على شهادة االختصاص 7002-7009

 طبٌب اختصاص فً مستشفى بنت الهدى التعلٌمً 7009-7007

جامعة ذي قار/ منسب للعمل كطبٌب اختصاص  -ولغاٌة االن عضو الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة الطب -7007
 فً م بنت الهدى التعلٌمً

 الصماء التخصصً فً الناصرٌةولغاٌة االن منسب للدوام فً مركز السكري والغدد  -7002

 المناصب االدارية

  مدٌر وحدة المراكز التخصصٌة فً دائرة صحة ذي قار           7002

 المور الفنٌة فً دائرة صحة ذي قارمدٌر قسم ا     7002-7057

 كلٌة الطب/ جامعة ذي قار  -اإلدارٌةمعاون العمٌد للشؤون      7052-7059

  كلٌة الطب/جامعة ذي قار-ولغاٌة االن معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا     7059



 

 

                              المؤتمرات والندوات و ورش العمل

جامعة ذي قار -الطبً االول والثانً والثالث فً ذي قار)كلٌة الطب عضو الهٌئة التحضٌرٌة للمؤتمر
ذي قار(بالتعاون مع دائرة صحة   

 7057-7002علمٌة وادارٌة فً دائرة صحة ذي قار عضو فً عدة لجان 

 داخل وخارج العراق ورش عمل متعددةعلمٌة و وندوات مؤتمرات فً  الشتراكا 

 عضو فً عدة لجان علمٌة وادارٌة فً كلٌة الطب/ جامعة ذي قار

 7007لندن  -المقامة فً المملكة المتحدةحاصل على شهادة االشتراك فً الدورة الثالثة لصانعً القرار 

  -األبحاث العلمية :

  7002دراسة فقر الدم الالتكونً فً عٌنة من اطفال العراق 
  7052,7052,7051دراسة وبائٌة للتسمم عند االطفال والٌافعٌن فً محافظة ذي قار لألعوام 
  فً ذي قار الخلقٌةانواع واسباب التشوهات  
  العوامل المرافقة لمرضى السكري من النوع االول غٌر المسٌطر علٌه عند االطفال 
  دراسة مستوىIgE   و اللٌكوترٌنB-4  .فً إلتهاب اللوزتٌن البكتٌري المزمن 

 .قٌد االنجاز)غٌر منشوره( وبحوث  منجزه باألضافة الى بحوث اخرى

 -:ةالمحاضرات العلمي

 Vaccination  

 Growth and development 

 Malnutrition 

 Rickets 

 Failure to thrive 

 Approach to lymphadenopathy. 

 Diabetes mellitus  

كتاب شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العلً والبحث العلمً والسٌد رئٌس  20حاصل على اكثر من 
 .جامعة ذي قار والسٌد مدٌر عام دائرة صحة ذي قار
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