
                                                                           
رائد غازي الزبیديالسیرة الذاتیة للدكتور   

Curriculum Vitae 
 

 رائد غازي ریشان كاظم الزبیدي: االسم 
 ١٩٧٦/ ١٢/ ١٩ :تاریخ المیالد  
 اختصاص تخدیر وعنایة مركزة:طبیب المھنــــــــــة 
  الدراسي:التحصیل  

  . M.B.Ch.B)الشھادة الجامعیة األولیة: بكالوریوس في الطب والجراحة العامة(   -١
تخدیر وعنایة شھادة الھیئة العراقیة لالختصاصات الطبیة (البورد العراقي)/اختصاص  -٢

  . مركزة
    :العربیة واالنكلیزیةاللغات التي یجیدھا. 
 العلمي/جامعة میسان/كلیة الطب وزارة التعلیم العالي والبحث: محل العمل الحالي.  
 مدرسالعنوان الوظیفي الحالي :  
 كلیة طب میسان:مكان العمل الحالي 
 :تسلسل العمل الوظیفي 

المعھد العالي لتشخیص  انتقل الى جامعة النھرین/
 العقم وعالج 

٢٠/١٠/٢٠١٦ 

  
 الحصول على لقب مدرس

  
 ٢٠/٥/٢٠١٢  بتاریخ

  
والبحث العلمي انتقل لوزارة التعلیم العالي 

 /جامعة میسان/ كلیة طب

  
٣٠/١١/٢٠١١ 

  
طبیب اختصاص بورد تخدیر في م. الصدر العام 

  في دائرة صحة میسان 

  
٢٠١١/ ٦/ ٢٢ 

  
 أمر نقابي تسجیل لقب اختصاص

  
 ٣٠/١١/٢٠١٠/ا في  ٣٨٩٠

تخدیر وعنایة لقب اختصاص الحصول على 
 (بوردعراقي)مركزة 

  
٣٠/١١/٢٠١٠ 

  
 بورد تخدیر م . الكاظمیة التعلیميمقیم أقدم 

  
٢٠١٠ - ٢٠٠٦ 



  
 مقیم أقدم تخدیر م.الحلة الجراحي في بابل  

  
٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ 

طبیب مقیم دوري في دائرة صحة كربالء  م. 
 الحسین العام

٢٠٠٤/  ١/ ٣١  

  

  :الدورات  
في لمدة شھر دورة تدریبیة في مجال التخدیر العام في ألمانیا  .١

)من تاریخ     SLK-kliniken Heilbronn GMBH( مستشفى
 في مدینة ھایلیبرون األلمانیة . ١/٤/٢٠١٣إلى   ١/٣/٢٠١٣

عملیات القلب المفتوح و العنایة التخدیر لدورة تدریبیة في مجال  .٢
إلى  ١/٦/٢٠١٤المركزة في تركیا في مستشفى ( أجیب ادم ) من 

٢٠١٤/ ٢٢/٦. 
الجامعة التكنولوجیة  لتربوي فيل ادورة في طرائق التدریس والتأھی .٣

 .١/٣/٢٠١٢إلى    ١٩/٢/٢٠١٢ من

 

  :البحوث  
تغیرات تخطیط  قلب المریض قبل و بعد تعرضھ الى بحث في  .١

 .التخدیر العام 
ث في أیھما أفضل  التخدیر ألمناطقي بعد العملیة أو  مضادات بح .٢

 األلم والمخدرات عن طریق الورید . 
التخدیر النصفي  إجراءبتقلیل ھبوط الضغط عند  أیھماأفضلث في بح .٣

 التخدیر النصفي . إجراءقبل  أوعن طریق السوائل المتزامن مع 
 :شكر وتقدیر 

  ٢٨/٣/٢٠٠٦في  ١٢٣٤شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم  -١
  ٥/٢/٢٠٠٦في  ٦٦٦ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٢
 ٨/٢/٢٠٠٦في  ١١٩ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٣
 ١٤/١١/٢٠٠٥في  ١٩٨٢٢ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٤
 ١٨/١٠/٢٠٠٤في  ٣١٨٦ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٥
 ٢١/١١/٢٠٠٥في  ٢٠٢٧٧ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٦
 ٣١/٥/٢٠٠٥في  ١٤٠ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٧
 ٢٩/٧/٢٠٠٤في  ٢٥٠٦ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٨
 ١/٥/٢٠٠٤في  ١١٣٤ قدیر بموجب الكتاب المرقمشكر وت -٩

 ١٧/٢/٢٠١١في  ٩٦٧٣ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١٠



 ١/٢/٢٠١٠في  ١٠٦٥ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١١
 ١/٤/٢٠٠٩في  ١١ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١٢
 ٦/٢٠٠٧/ ٢٦في  ٣٣٤١ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١٣
 ٤/٣/٢٠٠٩في  ١٤٤٤ الكتاب المرقمشكر وتقدیر بموجب  -١٤
في  ٤٢١٧٩ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١٥

٢/١١/٢٠٠٥ 
في  ٢١٧٢١ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١٦

٢١/١٢/٢٠٠٦ 
 ١٣/٩/٢٠٠٥في  ٥٢٧٩ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١٧
 ٨/٢/٢٠٠٦في  ١١٩ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -١٨
 ٢٠/٩/٢٠٠٥في  ٤٣٩٤ قمشكر وتقدیر بموجب الكتاب المر -١٩
 ٤/٣/٢٠٠٩في  ١٠٣٨ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٢٠
 ٥/٢/٢٠١٣في  ١٥٥١ شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٢١
 ١٧/١/٢٠٠٦في  ١٣٩شكر وتقدیر بموجب الكتاب المرقم -٢٢
 من م. الصدر العام.  ٢٠١٦في شكر وتقدیر بموجب الكتاب -٢٣

 

Lectures     :المحاضرات  

 الثانیة:رات المرحلة ضمحا
١. RESPIRATORY  SYSTEM  
٢. Surfactant, Surface Tension, and Collapse of the Alveoli 
٣. Dead Space and Its Effect on Alveolar Ventilation 
٤. Physical Principles of Gas Exchange; 

 Diffusion of Oxygen and Carbon Dioxide Through the Respiratory 
Membrane 

٥. Transport of Oxygen and Carbon Dioxide in Blood and Tissue Fluids 
٦. Regulation of Respiration 
٧. Respiratory Insufficiency-Pathophysiology , Diagnosis, Oxygen Therapy   
٨. Hypoxia and Oxygen Therapy 
٩. Pulmonary disease 

 محاضرات المرحلة الخامسة:

١. History of anaesthesia ,and Preparation for 
anaesthesia  

2. Preoperative investigation 
3. Preoperative evaluation and management 
4. Preoperative drugs and treatment 
5. General anaesthesia 
6. Management of the airway during anaesthesia General  



7. Haemostasis and blood pressure control 
8. Monitoring during anaesthesia 
9. Recovery from general anaesthesia 
10. Management of blood pressure in the recovery room 

(hypo and hypertension) 
١١. Local anaesthesia ١١- 

ii. Perioperative pain relief (acute pain management ١٢- 
 

13- post operative pain management  

 14- chronic pain relief .                                                   


