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السيرة الذاتية لعميد كلية الطب والعلوم الصحية
االسم  :بدرالدين هارون ادريس هارون
الجنسية  :سوداني
الديانة  :مسلم
الميالد  :الوالية الشمالية  /دنقال  /ارقو 1691م
الحالة االجتماعية  :متزوج
العنوان  :جامعة اإلمام المهدي /كلية الطب والعلوم الصحية – السودان – مدينة كوستي
رقم الهاتف 0111691290 :
المراحل الدراسية :
المرحلة االبتدائية  :مدرسة العزوزاب االبتدائية  /مدرسة بيوض االبتدائية  /مدرسة الكالكلة القبة
االبتدائية.
المرحلة المتوسطة  :مدرسة الكالكلة المتوسطة
المرحلة الثانوية  :مدرسة المقرن الثانوية
المرحلة الجامعية  :كلية الطب  /جامعة الخرطوم
المؤهالت العلمية:
-

بكالوريوس الطب والجراحة  /جامعة الخرطوم 1691م
ماجستير علم وظائف األعضاء – جامعة الخرطوم (امتياز) 1669م
دكتوراة األشعة التشخيصية  -جامعة العلوم والتكنولوجيا – المملكة العربية الهاشمية
1002م.
أستاذ مشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة اإلمام المهدي منذ 1009م
رئيس قسم علم وظائف األعضاء بكلية الطب جامعة اإلمام المهدي من 100- 1669م ومن
1010-1009م.
عميد كلية الطب والعلوم الصحية جامعة اإلمام المهدي من 1010/9/11م1011/1/91-م .
عميد كلية الطب والعلوم الصحية 1011/11/9م وحتى اآلن.
عضو جمعية وظائف األعضاء السودانية.
عضو جمعية أخصائي األشعة التشخيصية السودانية

الخبرات التدريسية:
تدريس علم ووظائف االعضاء بكلية الطب بجامعة االمام المهدي والعديد من كليات الطببالجامعات السودانية ( 1669وحتي االن) وممتحنا ً خارجيا ً في مادة علم وظائف االعضاء بالعديد من
الجامعات
 تدريس كل فروع األشعة التشخيصية لطلبة الطب ونواب األخصائيين في قسم األشعة(السودان) .
 تدريس طالب كلية الطب /جامعة العلوم والتكنولوجيا /األردن (اثناء فترة االقامة2002/2005
 تدريس فروع األشعة التشخيصية االتية:Conventional X ray (Chest X ray, abdominal X ray, bone X ray) -

 Flouroscopy (Barium swallow,Barium meal, Barium follow throughBarium enama, Ascending urethrogram, M.C.U.G, Hystero
)salpingogram
 I.V.U , Renal angiogram, Retro and antero pyelogram andNephrostogram.
 ) CT scan (Head and neck, chest , abdomen and pelvis M.R.I (Head and neck, chest , abdomen and pelvis) and MRA. )Ultra sound (Conventional and Doppler )Nuclear medicine (Thyroid, bone ….scan Interventional radiologyمتعاون في العديد من الجامعات السودانية (األشعة وعلم وظائف األعضاء):
 كلية التمريض – جامعة الخرطوم -الدراسات العليا. كلية األشعة – جامعة السودان-الدراسات العليا كلية طب األسنان – جامعة الخرطوم كلية الصيدلة – جامعة الخرطوم جامعة كردفان جامعة بخت الرضا جامعة شندي -جامعة سنار

الخبرات العملية:
العمل بقسم االشعة (أشعة,موجات فوق الصوتية,الصور المقطعية والرنين المغنطيسي)بالمستشفى العسكري ومستشفى الشرطة بالسودان .1009-1002
العمل باالشعة والموجات الصوتية والصور المقطعية علي المستوي الخاص حتى تاريخهأماكن العمل بعد التخرج
-

فترة االمتياز كل من مستشفى كسال ومستشفى امدرمان التعليمي (1699-1691م)
طبيب عمومي مستشفى امدرمان التعليمي 1660- 1696م
مناطق الشدة مستشفى دنقال 1661 – 1660م
طبيب عمومي مستشفى األطفال امدرمان 1669- 1661م
مدير مركز صحي السلمانية غرب  /الريف الجنوبي امدرمان 1661-1669م
مساعد تدريس جامعة اإلمام المهدي 1662م.

ورش العمل والمؤتمرات
 حضور اليوم العلمي الرابع للجنة الفرعية لنقابة أطباء /اربد-المملكة األردنية الهاشمية
4112/11/1م.
 حضور اليوم العلمي الخامس بمستشفى األميرة بسمة التعليمي – المملكة األردنية الهاشمية
4112/10/42م.

-4112/8/11 (OSCE) دورة تدريبية في االمتحان السريري البنيوي الموضوعي
.م – جامعة اإلمام المهدي4112/18/12
. م – كلية الرازي4111/10/11 المؤتمر العلمي األول لرابطة كليات الطب السودانية
.م4110  فبراير8-0المؤتمر الرابع لجمعية اختصاصي األشعة والموجات الصوتية السودانية
م نادي2009 اليوم العلمي لجمعية اختصاصيي األشعة والموجات الصوتية السودانية مارس
.الشرطة ببري
م2009 مؤتمر جمعة العلوم العصبية كلية الطب جامعة الخرطوم
م جامعة العلوم4111/12/11 – 2011/04/31 ورش عمل عن التعليم الطبي ووضع المناهج
.الطبية والتكنولوجيا
 وزارة4111 ورشة عمل عن إدخال المالريا في مناهج كليات الطب السودانية – يوليو
.الصحة االتحادية بالتنسيق مع جامعة الجزيرة
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