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  المناصب الحالية
  

 .س جمعية المنبر الوطني اإلسالميرئي .1

 .لمنبر الوطني اإلسالمي لجمعية ارئيس المكتب السياسي .2

3. سالميلمنبر الوطني اإلا  لجمعيةابرئيس مكتب النو. 

 .رئيس جمعية مكافحة التدخين .4

 .  إقليم شرق المتوسط-مستشار برنامج مكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية  .5

 . بمدينة عيسى النصار حمدعضو مجلس إدارة جامع نوف بنت .6

 . الرئيس الفخري لجمعية مدينة عيسى التعاونية االستهالكية .7

 .العضو الفخري لجمعية أطفال وشباب المستقبل .8

 .مشورة في الصحة اإلنجابية والجنسية مقدم .9

 .مقدم مشورة في االقالع عن التدخين .10
 
 

  



  السابقةالمناصب 
  

  .نائب رئيس مركز مدينة عيسى الصحي      م1992 •

  .يرئيس مركز البديع الصح      م 1993 •

  .رئيس قسم التثقيف الصحي   م1996 – 1994 •

 .الصحةرئيس برنامج مكافحة التدخين بوزارة   م 2002 – 1996 •

 .رئيس لجنة التوعية الصحية بجمعية مكافحة التدخين     م2001 -1997 •

 .المسجل الطبي بمكتب التسجيل والتراخيص الطبية  م 1999 – 1998 •

 .طبيب معالج بمركز مدينة عيسى الصحي  م 2002 – 1998 •

 .نائب رئيس قسم التثقيف الصحي  م 2002 – 1998 •

 نظمة الصحة العالمية في برامجممثل دولة البحرين في م  م 2002 – 1998 •

  .                             مكافحة التدخين

  إقليم شرق المتوسط- حة العالميةمستشار منظمة الصم                 1999 •

 .بوحدة التثقيف الصحي                             

 إقليم شرق المتوسط - لصحة العالميةمستشار منظمة ا      م2001 •

  .بوحدة اإلعالم والصحافة                             

 مشرف برنامج سنبلة الخير لألسر الفقيرة واألرامل  م 2002 – 1991 •

  .                             واليتامى

 .أمين عام لجنة مكافحة التدخين الوطنية  م 2002 – 1995 •

  .جعضو اللجنة التنفيذية لتطوير وتنظيم شؤون الح  م 2002 – 1998 •

 .رئيس اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج  م 2001 – 1999 •

 .رئيس مركز المشورة في الصحة اإلنجابية والجنسية  م 2002 – 1999 •

 .لهالل األحمر البحرينيرئيس لجنة التوعية بجمعية ا   م2002 – 1999 •

 .ية بمجلة صدى األسبوعمحرر الصفحة الطب  م 2002 – 2000 •

 . مجلس النواب بمملكة البحرينعضو        م 2006 – 2002 •

 .عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب        م 2006 – 2002 •
  
  



  العلمية واألكاديمية المؤهالت
  

  طب األسرة والمجتمع منالدكتوراه فيحاصل على شهادة   م 1992 •

  .المجلس األعلى للتخصصات الطبية في العالم العربي                  

 حاصل على شهادة الماجستير في طب األسرة والمجتمع من  م 1991 •

  . لبنان- بيروت - الجامعة األمريكية                  

 تخصص – الماجستير في الصحة العامةشهادة حاصل على   م 1997 •

  - الجنوبيةتثقيف وإعالم صحي من جامعة ساوث كارولينا                   

  .ةت المتحدة األمريكيالواليا                  

 على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة حاصل  م 1985 •

 . المملكة العربية السعودية- الرياض – الملك سعود                  

 - الرياض – من جامعة الملك خالد زمتياا شهادةحاصل على   م 1986 •

  .المملكة العربية السعودية                  

 إدارة الرعاية الصحية من الكليةالدبلوم في حاصل على شهادة    م1996 •

  . بريطانيا– الملكية للجراحين بإيرلندا                  

 دبلوم إدارة الصحة العامة الدولية من مركزالحاصل على شهادة   م 1997 •

  الواليات - اجورجيا بوالية طلنطباألمراض في أ التحكم                  

  .المتحدة األمريكية                  

 ليةالكمن  ساسيات الرعاية الصحيةأدارة إشهادة حاصل على   م 1995 •

  . بريطانيا- يرلنداإالملكية للجراحين في                   

  السكاني وتنظيم األسرة من جامعةحاصل على شهادة االتصال  م 1994 •

   .حدة األمريكيةالواليات المت - زهو بكن زجون                  

 منالمهارات اإلعالمية في الصحة اإلنجابية شهادة حاصل على   م 1998 •

 .الواليات المتحدة األمريكية - جامعة جون هوبكنز                  

  

  

  
  



  اللجان المحلية المشارك فيهاالجمعيات و
  

  . رابطة اتحاد أطباء العائلةعضو في  •

  . عضو في جمعية األطباء البحرينية •

  . ضو في جمعية أمراض الدم الوراثيةع •

األسرة ومقدم مشورة بمركز المشورة ورعاية تنظيم البحرين لعضو في جمعية  •

 .للصحة اإلنجابية والجنسية

 . الصحيةحدة الثقافةو عضو في جمعية مكافحة السرطان   ) لغاية اآلن– م1995( •

  – دخين جمعية مكافحة الت إدارةعضو في مجلس  )  لغاية اآلن– م1995( •

  .وحدة التثقيف الصحي                              

 .عضو في جمعية  الصحة والسالمة  )  لغاية اآلن– م1995( •

 .نعضو في لجنة مكافحة التدخي  )  لغاية اآلن– م1995( •

  .عضو في لجنة مساندة المصابين بالسرطان  )  لغاية اآلن– م1995( •

 .عضو في مجلس جمعية تخطيط العائلة في البحرين  )  لغاية اآلن– م1996( •

 في جمعية الهالل األحمر البحرينيعضو   )  لغاية اآلن– م1998( •

  .التثقيف الصحيوحدة                               

 . الصحةأصدقاءعضو في جمعية   )  لغاية اآلن– م1999( •

 .عضو في الطب العائلي المتصل   ) لغاية اآلن– م2001( •

  .عضو في اللجنة الدولية لمكافحة العمى  )  لغاية اآلن– م2001( •

 .رئيس وحدة تطوير الصحة في جمعية البحرين الطبية   ) م1998 – 1991( •

 .عضو في لجنة حقوق الطفولة   ) م1994 – 1993( •

 . الوراثيةألمراض الدمعضو في جمعية البحرين    ) م1999 – 1994( •

 .اإليدزافحة عضو في لجنة مك   ) م1996 – 1994( •

  .عضو في لجنة التثقيف الصحي الدولية   ) م1996 – 1994( •

  .عضو في لجنة سوء استخدام األدوية والعقاقير   ) م1996 – 1994( •

  .عضو في اللجنة  الدولية لسالمة المخ   ) م1996 – 1994( •

  . و عنق الرحمثديعضو في لجنة الكشف المبكّرة لل   ) م1996 – 1995( •



 .عضو في لجنة التحكم بالسرطان    )م1996 – 1995( •

 .عضو في لجنة حماية البيئة   ) م1996 – 1995( •

 . الندوةإدارةعضو في لجنة    ) م2000 – 1996( •

 رئيس وحدة الجيل  -اإلصالح عضو في جمعية    ) م2000 – 1997( •

  .المستقبلية                              

  . لكبار السنعضو في اللجنة الدولية   ) م2000 – 1998( •

  . المهن المساعدةعضو في لجنة التّراخيص الطبية و   ) م2000 – 1998( •

  .ضو في مركز األمل للمسنينع       )م1998( •
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   فيهاكالجمعيات واللجان الدولية المشار
  

  إدارة خريجي الرعاية الصحية الدوليينعضو في   )  لغاية اآلن– م1997( •

   – مركز التحكم في مكافحة األمراض والوقاية منهاب                                

  .بالواليات المتحدة األمريكية - جورجيا – طلنطا                                أ

  – جمعية خريجي جامعة جنوب كاروليناعضو في   )  لغاية اآلن– م1997( •

  .الواليات المتحدة األمريكية - بياكولوم                                

  .صحة العامةلل األمريكيةالجمعية عضو في   )  لغاية اآلن– م1996( •

  . الصحة و تعزيزالشبكة الدولية لتطويرعضو في   )  لغاية اآلن– م1998( •

  .الشبكة الدولية لمكافحة التدخينعضو في   )  لغاية اآلن– م2000( •

  .لمية لمكافحة التدخينالعضوية العا  )  لغاية اآلن– م1999( •

 لمكافحة ية طاراالتفاقية األتحالف عضو في   )  لغاية اآلن– م2001( •

 .التدخين                                

  . عضو في الهيئة األمريكية للصحة العامة •

 . عضو في الهيئة األمريكية إلدارة الصحة العامة الدولية •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  األوسمة والتشريفات
  

  .مقدمة من وزير الصحة الخدمة في  للتميزجائزة النوعيةال  م 1995 •

 لنيل درجة  العلم  عيد الشرف في احتفاالت مهرجانوسام  م1999 •

  مع في الصحة العامة تخصص تثقيف وإعالم صحي الماجستير                   

   حمد بن عيسىالملك الجاللةمن صاحب  األولى مرتبة الشرف                  

  .ملك مملكة البحرينآل خليفة                   

 من لمية لكبار السنلمشاركة في الحركة العاا وسام  م1999 •

  .لمسنينل الوطنيةاللّجنة                   

 جمعية البحرينمن  لمشاركة في صحة المراهقينا وسام   م2000 •

  .لتنظيم ورعاية األسرة                  

 جمعيةمن  نشطة مكافحة التدخينأفي مساندة لمشاركة ا وسام  م2000 •

  .مكافحة التدخين                  

 جمعية من  نشطة مكافحة التدخينألمشاركة في مساندة ا وسام  م2000 •

  . الكويتدولة - مكافحة السرطان والتدخين                  

  صحيفةمن في تدقيق المقاالت الطبية المساهمة شهادة  م2001 •

  .جمعية البحرين الطبية                  

 برعاية ) ن و القانوالمرأةمنتدى ( المساهمة والمشاركة في شهادة  م 2001 •

  كة بنت محمد آل خليفة قرينة صاحبصاحبة السمو الشيخة سبي                  

  .البحرين                  الجاللة ملك مملكة 

 اد الدولي للجمعيات المساهمة والمشاركة في االتحشهادة   م 2001 •

   الجمعيات الطبية في بالتنسيق مع )FIMA( سالمية الطبيةإلا                  

  .)IMAKSA (المملكة العربية السعودية                  

منظمة  من مراضألتحكم ومنع اال التحكم في التبغ العالمي من مراكز وسام •

  . التدخين في برنامج مكافحةالصحة العالمية

  

  



  إنجازات أخرى
 

 مؤتمر وندوة وورشة عمل داخل 185  في أكثر من علي محمدصالح الدكتور شارك ••••

  .  البحرين مملكةوخارج

•••• والندوات  ورقة في العديد من المؤتمرات165 أكثر من  الدكتور صالح علي محمدمقد 

  . والملتقيات العلمية

ية واالجتماعية فيما يتعلق  العديد من اإلطروحات السياس محمدعلي الدكتور صالح قدم ••••

اب ومباشرة الحقوق السياسية إضافة إلى القضايا بمجلس البلديات ومجلسي الشورى والنو

األسرية وحماية الناشئة والشباب وحقوق المرأة وحماية المجتمع من الفساد اإلداري 

   .جتماعيوالمالي واال

 191ة مكافحة التدخين بحضور  الجلسات التفاوضية لمعاهد الدكتور صالح علي محمدأدار ••••

  .دولة


