
 السيرة الذاتية
 جواد مال عبد العزيز علي مشيمع    اإلسم:

 م1973يونيو  12  تاريخ الميالد:

 البحرين  الجنسية: 

 1663165  رقم الجواز:

 730804623  رقم البطاقة:

 البحرين /سنابس 408، مجمع 833، طريق  A814منزل    العنوان:

 17554981 /39081097  أرقام التواصل:

   jawad981@gmail.com   اإليميل:

 أوالد 6متزوج ولي  الحالة اإلجتماعية: 

 م1992إلى  1989الشهادة الثانوية العامة من مدرسة النعيم الثانوية للبنين من سنة   التاريخ العلمي: 

( شهادة البكالوريوس في العالج الطبيعي من جامعة الكويت في دولة الكويت من 1 :المؤهالت العلمية

   م 1996إلى يونيو  1992سبتمبر 

( شهادة الماجستير في العالج الطبيعي من جامعة كوين مارغريت في أدنبرة  في 2

 م2003م إلى سبتمبر 2002المملكة المتحدة  في الفترة من سبتمبر 

في العالج الطبيعي من جامعة سانت أوجستين للعلوم الصحية ( شهادة الدكتوراة 3

 م2008م إلى يناير 2005ديسمبر في الواليات المتحدة األمريكية من 

م 2019م الى 1998تّم أخذ دورات علمية كثيرة مرتبطة بالتخصص في الفترة من  دورات علمية:

 في داخل وحارج مملكة البحرين

نائب رئيس قسم العالج الطبيعي/ رئيس وحدة العظام  /أخصائي عالج طبيعي أول التخصص:

 بقسم العالج الطبيعي بمجمع السلمانية الطبي

في مجال العالج الطبيعي ناتجة من العمل في مجمع السلمانية  سنة خبرة عملية 23 الخبرة العملية:

 الطبي في جميع التخصصات التي تنضوي تحت العالج الطبيعي.

م  وفي عام 2004الحصول على شهادة التميز والموظف المثالي في أكتوبر  

 م.2012
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( عضو في جمعية العالج الطبيعي البحرينية وعضو مؤسس فيها منذ عام 1 العضوية المتخصصة:

 م 1998

 1999( عضو اللجنة العلمية في جمعية العالج الطبيعي البحرينية في الفترة من 2 

 م.2001 –

 م.2004 – 2002( أمين سر جمعية العالج الطبيعي البحرينية في الفترة من 3 

 م2011 – 2010يعي البحرينية في الفترة من ( نائب رئيس جمعية العالج الطب4 

الجامعة األهلية )بنظام العمل الجزئي( في كلية العلوم الصحية ( محاضر أول في 1 التدريس العلمي:

 م2004الجامعة األهلية من سنة  –قسم العالج الطبيعي 

( محاضر في جامعة البحرين في كلية التربية الرياضية والعالج الطبيعي في 2 

 م2011-2012

( محاضر في كلية العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة قسم التمريض في سنة 3 

 م2000

( تّم حضور العديد من مؤتمرات العالج الطبيعي المحلية والخليجية واالقليمية 1 ؤتمرات العلمية:الم

 م2019والى  1998والعالمية من عام 

محاضرات في مثل هذه  ( تمت المشاركة بأوراق بحث أو بوستر أو تقديم2 

 المؤتمرات العلمية.

( اختراع المزالج الطبي وتسجيله في مكتب براءات االختراع بوزارة التجارة 1 االختراع:

 م 2007والصناعة البحرينية في عام 

االختراعات العالمي األول في  معرضفي باختراع المزالج الطبي ( المشاركة 2 

المملكة العربية السعودية برعاية المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا 

 م 2008في مارس  بن عبد العزيز آل سعود

( المشاركة باختراع المزالج الطبي في معرض االختراعات العالمي الخامس في 3 

م 2010ألحمد الصباح في عام دولة الكويت برعاية األمير الشيخ صباح ا

 والحصول على الميدالية الفضية. 

( تمثيل وزارة الصحة في الجائزة العالمية لالختراعات لألمير ماهيدول في مملكة 4 

 تايالند وذلك بتقديم اختراع المزالج الطبي.



 تمت المشاركة في الكثير من برامج التثقيف الصحي ونشر الوعي الصحي( 1 قيف الصحي:ثالت

ال في مملكة البحرين كبرنامج هوى الديرة، ه التلفزيونللجمهور من خالل برامج 

 بحرين، وبرنامج الصحة والحياة.

 ( التثقيف من خالل برامج االذاعة ومقابالت اذاعية 2 

  ( التثقيف من خالل المقاالت الصحية في الصحافة المحلية 3 

لقاءات والندوات المحلية في ( التثقيف من خالل المحاضرات مع الجمهور وال4 

 جميع مناطق البحرين.

 القراءة والمشي والسياحة  الهوايات واألنشطة:


