
 ةـيـرة ذاتـيـس

  محمد حازم بقلة: االسم . 

  1/2/1692دمشق : تولد . 

   1699حائز على شهادة الطب البشري من جامعة دمشق . 

  حائز على شهادة اإلختصاص في أمراض وجراحة األذن واألنف والحنجرة. 

  1661طبيب أخصائي في أمراض وجراحة األذن واألنف والحنجرة في مشافي وزارة الدفاع - 

1662 . 

  1662خاصة منذ عام طبية عيادة. 

 في مجمع الهالل األحمر الطبي  1662عمل لدى منظمة الهالل األحمر العربي السوري منذ عام أ. 

  وحتى اآلن  2112مدير مجمع الهالل األحمر الطبي منذ عام. 

 2119 – 2119الرئيسي  زكرالم /منظمة الهالل األحمر العربي السوري ل المستشار الطبي . 

  2119المركز الرئيسي منذ عام / مدير الخدمات الطبية لمنظمة الهالل األحمر العربي السوري 

 . وحتى تاريخه

  فرع دمشق / رئيس لجنة الصحة والمستوصفات في فرع دمشق لمنظمة الهالل األحمر العربي

 . حتى اآلن 2111

  عضو لجنة الصحة في محافظة مدينة دمشق. 

 افحة االيدزعضو اللجنة الوطنية لمك. 

  عضو اللجنة الوطنية لمكافحة السل.  

  العربية لمكافحة االيدز  اإلقليميةعضو مجلس إدارة الشبكة. 

 لية التسسي  الونسية آل رئيس(Country Coordinating Mechanism “CCM”)  2102مسذ . 

  حمر والهالل لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األ األنفلونزاعضو مجموعة العمل للتصدي لجائحة

 .والشرق األوسط  إفريقيااألحمر لمنطقة  شمال 

  إفريقياعضو شبكة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لمنطقة  شمال 

 . HIV/ AIDSوالشرق األوسط للتصدي للـ 



  لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لمنطقة  شمال مشارك في اجتماعات شبكة الصحة

 .والشرق األوسط  فريقياإ

 مدرب مدربين في مجال الوقاية من مرض االيدز.  

  عضو مؤسس لجمعية لمسة شفاء لمعالجة األطفال الفقراء. 

  مشارك ضمن فريق العمل الصحي في اجتماع مكاتب األمم المتحدة في سورية لوضع إستراتيجية
 . 2119و  2112وذلك خالل عام  2111 – 2112عام 

 
 نظمة اليونيسيف في إدارة المشاريع المتعلقة بفيروس شهادة من مHIV . 

  لمكافحة االيدز  إفريقيالألمم المتحدة إلقليم الشرق األوسط وشمال  اإلقليميشهادة من المكتب
UNAIDS   بالقاهرة في التخطيط االستراتيجي ووضع خطط العمل والتخطيط للمشاريع المستدامة

 . (ورشات تدريبية في القاهرة  3) 
  شهادة في اإلدارة والدعم الطبي أثناء الكوارث والتنسيق واالستجابة المنهجية في موقع الحدث

 . 2116اإلصابات البريطانية  ئةوالمعتمدة من هي
  2111شهادة في اإلدارة الطبية في الحرب الكيماوية . 
  ( .دورات  3) سنة  12عضو الهيئة العامة لنقابة أطباء دمشق لمدة 

 
 

 :عدة محاضرات منها  : اتالمحاضر

 .داخل سوريا وفي اللقاءات الدولية  HIV/ AIDSمحاضرات حول  -

 .محاضرات حول أنفلونزا الطيور  -

 . H1N1محاضرات حول أنفلونزا  -

وضع خطط  –محاضرات لمدراء مستوصفات الهالل األحمر حول اإلدارة الطبية الناجحة  -

 .استمرارية المستوصفات 

  .ذات النشاط الصحي ، نشاطاتها وبرامجها المنظمات العالميةمحاضرة في نقابة أطباء دمشق حول  -
محاضرة في المؤتمر الدولي الرابع للرابطة السورية للجراحة التجميلية والحروق حول أخالقيات  -

 .ممارسة الطب 

معيات الصليب محاضرة حول إنشاء الشبكات والشراكات في اجتماع شبكة االتحاد الدولي لج -

 . HIV/ AIDSاألحمر والهالل األحمر لمنطقة  شمال افريقيا والشرق األوسط للتصدي للـ 

 .في اجتماع مجموعة المصادر االقليمية   Ethics and code of practiceمحاضرة بعنوان  -

 .محاضرة بعنوان تضارب المصالح في اجتماع آلية التنسيق الوطنية  -



الصحية السليمة تم تقديمها للطالب األجانب الدارسون للعلوم االسالمية محاضرة بعنوان العادات  -

 .في سورية 

 .السالمة المرورية  –أمراض األذن  –اتفاقيات جنيف  –انفلونزا الطيور : لقاءات تلفزيونية حول  -

 شهادات التقدير

   شهادة تقدير من المكتب االقليمي للـUNAIDS 2112وسط ألقليم شمال افريقيا والشرق األ . 

 شهادة تقدير ودرع من المؤتمر الدولي الرابع للرابطة السورية للجراحة التجميلية والحروق. 

  للجهود المبذولة في تطوير  2112كتاب شكر من فرع دمشق لمنظمة الهالل األحمر حزيران
 .وإدارة مجمع الهالل األحمر الطبي

  2119ب لبنان لبنان خالل حر/ كتاب شكر من مشفى الريان في بعلبك. 

  للجهود بدعم العائالت المهجرة طبيا   2119شهادة تقدير من هيئة دعم المقاومة لبنان . 

  2119شهادة تقدير من منظمة الهالل األحمر العربي السوري للجهود خالل حرب لبنان . 

  2116شهادة تقدير من منظمة الهالل األحمر العربي السوري للجهود خالل العدوان على غزة . 

  2119شهادة تقدير من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة . 

  مت بها في النقابة حول للمحاضرة التي ساه 13/3/2112كتاب شكر من نقابة أطباء دمشق
 .، نشاطاتها وبرامجها  ذات النشاط الصحي العالمية المنظمات 

  2112كتاب شكر من الجمعية السورية ألمراض الثدي . 

  المبرة النسائية جمعيةشهادة تقدير من . 
 :الخبرات 

 .اللغة االنكليزية ممتازة 

 .  Ward- Excel-Power point -Photoshop: خبرات الكمبيوتر 

 . Photoshopالتصميم على  –التاريخ : الهوايات 

  bakleh.h@gmail.com                       :البريد االلكتروني 

  .ن امتزوج ولدي بنت: الحالة العائلية 

                                                            

 محمد حازم بقلة. د                                                  
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