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ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 

 

 

Име и презиме Д-р Самир Ал-Барагони 

Адреса Ул. ‘’Московска бр.17А/1-22, Карпош, Скопје,  Македонија 

Телефон Моб. Тел. 070 / 524 – 179  

 

Е-пошта 

 

salbaragoni@hotmail.com 

 

Националност 

 

Турчин 

Датум на раѓање 02 / 11 / 1984 год. 

 

                                     Пол 

 

Машки 

 

 

 

 
РАБОТНО ИСКУСТВО 

 

Д-р специјалист интернист, при одделение за  кардиологија 
во ГОБ “8ми Септември” – Скопје, од 01.05.2015 год. 

 

 
 

 

 

 

 

        ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА 
 

 

 

 

 

• Едукација по интервентна кардиологија во институт за 

кардиоваскуларни заболувања – Дедиње, Белград , 

Јануари-Февруари 2016 , Октомври-Ноември 2016 год., Март 2017 

год.  

• Едукација по интервентна кардиологија во клиничка Болница 

Штип, на одделение за интервентна кардиологија , Јануари 2017 

год. 

• Едукација по интервентна кардиологија при ЈЗУ Завод за 

превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни 

заболувања – “Св. Стефан” – Охрид, од Јули 2015 год. 

-Септември 2015 год. 

 
 

mailto:salbaragoni@hotmail.com


• Специјализација по интерна медицина на медицински факултет- 

Скопје, при универзитетот “ Св. Кирил и Методиј “ - Скопје, од Мај 

2011 год. 

• Професионална размена во Анкара, Турција , на клиника за 

Ортопедија и Трауматологија во ‘’Gazi‘’ Болница , при 

универзитетот Гази во траење од еден месец во јули 2008 год.; 

    • Професионална размена во Осијек, Хрватска, на клиниката за 

Општа Хирургија, при Клинички Болнички Центар Осијек во 

траење од еден месец, во 2010 год.; 

• Приправнички стаж во траење од шест месеци во Скопје, 

Македонија во 2010 год. 

•Стручни состаноци, конгреси, симпозиуми  по Интервентна 

кардиологијаКардиологија, Кардиохирургија, Нефрологија, 

Медицина на трудот, Педијатрија, Гастроентерохепатологија, 

Пулмологија,  во период од 2011год - 2019 год 

  

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 

 

• Датум (од – до)  2003 / 2010 

• Степен во националната 

класификација (доколку има) 

VII/1  степен 

• Назив и вид на 

организацијата во која сте го 

стекнале образованието и 

обуката 

 

Универзитет ‘’ Св. Кирил и Методиј ‘’ - Скопје 

Медицински факултет - Скопје 

 

• Ниво на образование Високо образование 

• Стекната квалификација Доктор на медицина 

• Просечна оценка 9.00 ( девет ) 

 
 

• Датум (од – до)  28.06.2010 – 28.12.2010 

 

Приправнички стаж на здраствен работник 

 

• Назив и вид на 

организацијата во која сте го 

стекнале образованието и 

обуката 

Медицински факултет - Скопје, Гинекологија и Акушерство 

’’Чаир’’, Поликлиника ‘’Бит Пазар’’, Здраствен дом ‘’Железничар’’, 

УК. по Хируршки болести  ‘’Св. Наум Охридски’’ – Скопје 

• Стручен испит Положен стручен испит 

• Стекната квалификација Лиценца за работа  

  

• Датум  2008 

 
 



• Степен во националната 

класификација (доколку има) 

Intermediate level 

• Назив и вид на 

организацијата во која сте го 

стекнале образованието и 

обуката 

 

Едукативен центар ‘’ Алгоритам Центар ’’ - Скопје 

• Ниво на образование Курс по Англиски јазик 

• Стекната квалификација Сертификат по Англиски јазик со ИКТ 

  
 

• Датум  2007 

• Назив и вид на 

организацијата во која сте го 

стекнале образованието и 

обуката 

 

Едукативен центар ‘’ Алгоритам Центар ’’ - Скопје 

• Ниво на образование Обука по информатичка технологија 

• Стекната квалификација Сертификат за компјутерски програми ( Microsoft Windows, Word, 

Excel и Internet ) 

 

 

 

 

 

• Датум (од – до)  1999 / 2003 

• Степен во националната 

класификација (доколку има) 

IV/1  степен 

• Назив и вид на 

организацијата во која сте го 

стекнале образованието  

ДСУ. Гимназија ‘’ Никола Карев ’’ – Скопје 

Гимназиско образование 

природно-математичка насока 

• Ниво на образование Средно образование 

• Стекната квалификација Диплома за средно (гимназиско) образование 

 

 

 
 

• Датум (од – до)  1994 / 1996 

• Степен во националната 

класификација (доколку има) 

 

I , II, III степен  

• Назив и вид на 

организацијата во која сте го 

стекнале образованието и 

обуката 

 

Детски културен центар ‘’Карпош’’ - Скопје 

• Ниво на образование Курс по Англиски јазик 

• Стекната квалификација Диплома  по Англиски јазик 

 

 

 

• Датум (од – до)  1991 / 1999 

• Назив и вид на 

организацијата во која сте го 

 

ОУ. ‘’Гоце Делчев ‘’ - Скопје 

 
 



стекнале образованието и 

обуката 

• Ниво на образование Основно образование 

• Стекната квалификација Свидетелство за завршено основно образование 

 

 

 

 

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Здобиени во текот на животот и 

кариерата, но кои не се покриени со 

формални сертификати и дипломи 

 
 

МАЈЧИН ЈАЗИК  ТУРСКИ ЈАЗИК  

 

 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ 

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

 
Познавање на јазикот   

• Читање  Одлично одлично 
• Пишување Одлично одлично 
• Говорење Одлично одлично 

 

 
 
 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 

Работа со компјутери, специфични 

типови на опрема, машини, итн. 

 

 

Работа со компјутерски системи (Windows,  Microsoft Office, Word, 

Excel, PowerPoint, Internet) 

 

 

 
 
 

ВОЗАЧКА   ДОЗВОЛА 

. 

 

 

Б - категорија  

 

 

 

 

 

 

 
 


