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عالء شعالن حسین:االسم  
 

)٢٠٠٥الجامعة المستنصریة / كلیة الطب (ماجستیرطب مجتمع :التحصیل الدراسي  
)١٩٩٣كلیة الطب م جامعة بغداد (بكلوریوس طب وجراحة عامة                           

مدیر معھد بحوث التغذیة: المنصب  
 

العراق/ بغداد : العنوان  
١٩٦٨/ بغداد : التولد  

٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٥١٦٣ الموبایل  
dr_alaashalan@yahoo.com :البرید االلكتروني    

:السجل الوظیفي  

 ١٩٩٧-١٩٩٥مقیم دوري  -

 ٢٠٠١-١٩٩٧) عمل میداني(طبیب صحة عامة  -

 ٢٠٠٢-٢٠٠١مقیم أقدم طب مجتمع  -

  ٢٠٠٢طبیب ممارس طب مجتمع  -

 ٢٠٠٥مستشفى النعمان / طبیب اختصاص طب مجتمع  -

  ٢٠٠٦معھد بحوث التغذیة / شعبة البحوث والدراسات  -

  ٢٠٠٦معھد بحوث التغذیة / مدیر برنامج سالمة الغذاء  -

   ٢٠٠٧معھد بحوث التغذیة / مدیر شعبة الصحة الغذائیة  -

   ٢٠١٤- ٢٠٠٧مدیر معھد بحوث التغذیة  -

  عضو اللجنة الوطنیة لدستور االغذیة -

 شاریة لسالمة االغذیةعضو الھیئة االست -

 ٢٠١٥-٢٠١٤ردیف مدیر قسم الرقابة الصحیة / مدیر شعبة النماذج  -

  ٢٠١٥مدیر معھد بحوث التغذیة  -

 

 الدورات التدریبیة

  ٢٠٠٥/ االردن ) / منظمة الصحة العالمیة(ورشة عمل معالجة النفایات الطبیة 

  /٢٠٠٧/ مصر) /منظمة الصحة العالمیة(ورشة عمل البحوث الصحیة 

   ٢٠٠٨/ االردن ) / منظمة الصحة العالمیة(ورشة عمل اللجنة الوطنیة لدستور االغذیة 

٢٠٠٩/ مصر / اطالق استراتیجیة التغذیة االقلیمیة / مستشار موقت لمنظمة الصحة العالمیة   

٢٠١١/ االردن / االجتماع التقني االقلیمي لالرتقاء بالوضع التغذوي/ مستشار موقت لمنظمة الصحة العالمیة   

٢٠١١/ اربیل / ورشة عمل اعداد استراتیجة التغذیة الوطنیة   
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:البحوث والدراسات والمسوحات  

  ٢٠٠٥تقیم عوامل الخطورة لعینة من النساء الحوامل المراجعات الى مراكز الرعایة الصحیة في بغداد  -

   ٢٠٠٨عضو اللجنة القیادیة لمسح االمن الغذائي والھشاشة  -

  ٢٠٠٩الدم في عینة من االطفال دون سن الخامسة في بغداد تقیم فقر  -

تقیم معدل نقص فیتامین أ في الدم لعینة من االطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات المراجعات الى  -

 ٢٠٠٩مراكز لرعایة الصحیة االولیة في بغداد 

  ٢٠١٠تقیم مستوى فیتامین أ في حلیب االمھات  -

  ٢٠١٠ود في االدرار في عینة من النساء في سن االنجاب تقیم مستوى الی -

  ٢٠١٠معدل فقر الدم في عینة من االطفال دون سن الخامسة  -

   ٢٠١٠معدل نقص فیتامین أ في االطفال دون سن المدرسة  -

   ٢٠١٠تقیم الحالة التغذویة لطالب المدارس االبتدائیة  -

   ٢٠١١عضو اللجنة القیادیة لمسح الجفاف  -

  ٢٠١١القیادیة للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات عضو اللجنة  -

   ٢٠١١مدیر مسح المغذیات الدقیقة / عضو اللجنة القیادیة  -

   ٢٠١٢معدل فقر الدم في عینة من النساء الحوامل المراجعات مراكز الرعایة االولیة في بغداد والمحافظات  -

   ٢٠١٣ین في محافظة االنبار شھر ألسر الالجئین السوری ٥٩-٦تقیم الحالة التغذویة لالطفال  -
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