
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سرية ذاتية

 :السيف. اقعبدالرزَّعبدالعزيز بن سعادة اللواء الطبيب األستاذ الدكتور/  االسم 

 :م(.62/3/2596حائل ــ ) مكان وتاريخ امليالد 

 :متزوج. احلالة االجتماعية 

 املنصب: 

 متقاعد" لواء طبيب ركن". 

 .ِاستشاري أول أمراض صدرية 

 (.ــ سابًقا وات املسلحة ــ الرياضمدير إدارة األمراض الباطنية )مستشفى الق 

 :املؤهالت 

  م(.2591الثانوية العامة )حائل ــ 

  ،م(.2592م ــ 2591)الرياض كلية الطب ــ جامعة امللك سعود 

 م(.2591م ــ 2592 )اليونانلطب ــ جامعة سالونيك، كلية ا 

 م(.2595م ــ 2591الرياض )ونيك، يبا( ــ جامعة سالمتياز مبستشفى )أشِا 

   ، ــي ــب مقـــ ــ طبيـــ ــب،  قســـ ــوات مالقلـــ ــفى القـــ ــاض   ستشـــ ــلحة )الريـــ ـــ 2595املســـ م ــــ

 م(.2511

     ى أدنــــــوكج ـــــــ جامعـــــة    ـــــــ مستشـــــف   فيلـــــد  ريتوتـــــدريب مـــــو األســـــتاذ جـــــون بـــــ

 م(.2511ثالثة أشهر عام  اململكة املتحدةكامـيدج، )

  جامعـــــة  الو اجلـــــامع  ـــــــ  نيكواألمـــــراض الصـــــدرية ـــــــ مستشـــــفى بابـــــا     ختصـــــ

 م(.2519م ــ PhD( ،)2511ــ  MDسالونيك، لدرجة )

 ــدرية إخصــــا ــراض الصــ ــة، ، ئ  أول األمــ ــفى الإدارة الباطنيــ ــلحة،  مستشــ ــوات املســ قــ

 م(.2519م ــ 2519)الرياض 



  مستشـــــــفى القـــــــوات املســـــــلحة،  إدارة الباطنيـــــــة،  ،ِاستشـــــــاري أمـــــــراض صـــــــدرية

 م(.6112م ــ 2519الرياض )

 جامعــــة ، العنايــــة املركــــزةطــــب الزمالــــة األمريكيــــة ر طــــب األمــــراض الصــــدرية و

ــوبكنز،   ــونز نــ ــالتيمور، جــ ــبــ ــات املتحــــ )، دماريالنــ ــة الواليــ ــ  دة األمريكيــ م 6112منــ

 وحتى اآلن(.

 :اجلوائز 

ــة        .2 ــة الرعايــ ــن تمطيــ ــة عــ ــيون االجتماعيــ ــمال والشــ ــوزارة األشــ ــة لــ ــائزة الوطنيــ اجلــ

 .م(6116) املنزلية ملرضى الفشل الرئوي

اجلـــــائزة الوطنيـــــة لـــــوزارة الصـــــحة ـــــــ الـنـــــام  التعليمـــــ  ل طبـــــاء لتشـــــ ي      .6

 م(.6113وعالج الربو )

ذن واحلنجــــــرة، جــــــائزة املــــــيار الــــــوط  الثالــــــ  عشــــــر جلمعيــــــة األنــــــف واأل  .3

ــحة         ــوزارة الصـ ــحية بـ ــيون الصـ ــو الشـ ــاون مـ ــل بالتعـ ـــ حائـ ــ  ــ ــرأن والعنـ ــة الـ  جراحـ

 .م(6112)

 :مؤسس ملا يلي 

ومستشــــفى القــــوات املســــلحة   العديــــد مــــن اوــــدمات ر وزارة الــــدفا  والطــــريان  .2

 بالرياض.

التطــــورات اجلديــــدة ر قســــ  األمــــراض الصــــدرية مبستشــــفى القــــوات املســــلحة     .6

 بالرياض.

خمتــــــــ التلـــــــوت مبستشـــــــفى القـــــــوات املســـــــلحة بالريـــــــاض، لـــــــوزارة الـــــــدفا    .3

 م(.2556)ريان، والط

 م(.2553)خمتـ أمراض النوم،  .2

 م(.2553)معقب التحك  بالدرن،  .9

 م(.2552)الـنام  التعليم  ملرضى الربو،  .2

 م(.2559) ،الرعاية الصدرية املنزلية للكبار .9



 .م(6111 الرياضاملعدية مبستشفى القوات املسلحة )وحدة األمراض  .1

 م(.6116الرياض شفى القوات املسلحة )وحدة أمراض الكبد مبست .5

 :عضو مؤسس يف كل من 

 م(.2512)اجلمعية األوروبية ألمراض الصدر،  .2

 م(.2519)ة اليونانية ألمراض وجراحة الصدر، اجلمعي .6

 م(.6116)ية السعودية ألمراض وجراحة الصدر، اجلمع .3

 داخل اململكة وخارجهاالطبية:  حاصل على العديد من الدورات. 

 العديد من اللجانية  عضوكذا ، والعديد من اللجان الطبية توىل رئاسة. 

 .شارك يف العديد من املؤمترات والندوات الطبية 

  التثقيفيةالطبية وله العديد من الندوات واحملاضرات.  


