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 التاريخ الوظيفي:

2006-2000جامعة دمشق من–كلية الطب –مدرس في قسم الفيزيولوجيا  -  

حتى  3/6/2002شعبة المعالجة الفيزيائيه من –تكليف بالعمل في مشفى االسد الجامعي -

19/10/2003  

2011-2006جامعة دمشق  من  -ا كلية الطب-الوجيأستاذ مساعد في قسم الفيزيو -  

8/2/2011جامعة دمشق  من -كلية الطب -استاذ في قسم الفيزيولوجيا-  

 2012 /2/12الى 13/9/2008منجامعة دمشق   –نائب عميد كلية الطب  -

13/10/2012حتى  21/7/2012عميد كلية الطب جامعة دمشق )تكليفا( من  -  

من البيروني وجراحة القلب(–التوليد -االطفال-التعليمية)المواساة رئيس مجلس ادارة المشافي

13/10/2012حتى  21/7/2012  

 2015\10\1- 2012 /2/12في مستشفى المواساة من    -رئيس  شعبة المعالجة الفيزيائية  

 .1/2/2017 حتى تاريخ 1/10/2015الخاصة من  ةعميد كلية الصيدلة بجامعة الجزير-

عة الجزيرة الخاصة وعميد كلية الصيدلة بجامعة الجزيرة الخاصة من نائب رئيس جام -

 .1/2/2017حتى  1/10/2016

 حتى تاريخ 1/2/2017معاون مدير مشفى المواساة الجامعي  للشؤون الطبيه من -

26/7/2018. 

  حتى تاريخه. 26/7/2018تعيين نائبا  لرئيس جامعة دمشق للشؤون اإلدارية والطالبيه من -

 الشهادات:

بمرتبة جيد جدا. 1987جامعة دمشق دورة تموز –طب عام من كلية الطب  - 

.1997مصر عام –من كلية الطب جامعة اإلسكندرية –ماجستير في الفيزيولوجيا الطبية  - 

.2000مصر عام –من كلية الطب جامعة اإلسكندرية -دكتوراه في الفيزيولوجيا العصبية - 

.1997سوريا عام – ) البورد السوري(ةشهادة اختصاص في الجراحة العظمي-  

جامعة اإلسكندرية من –شهادة تدريب في الطب الطبيعي و العالج الفيزيائي من كلية الطب -

1997-2000.  
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 الخبرات التدريسية:

.2003-2000كلية الطب جامعة دمشق من  - في قسم الفيزيولوجيا مدرس  

-2003من   السعودية–القصيم  –ك سعود المل ةكلية الطب جامع -في قسم الفيزيولوجيا مدرس 

2007.  

سوريا –القلمون الخاصة  و جامعة قجامعة دمش–كلية الطب –مساعد في قسم الفيزيولوجيا  أستاذ

.2008-2007من   

و الجامعة  القلمون الخاصة دمشق وجامعة كلية الطب جامعة -في قسم الفيزيولوجيا أستاذ-

.تاريخهحتى 8/2/2011من السورية الخاصة  

حتى  2013المتميزين -تدريس مقرر الفيزيولوجيا المرضية لطالب برنامج العلوم الطبية الحيوية-

 تاريخه. 

  -2015-السمعيات-لطالب دبلوم التأهيل والتخصص  العصبيةتدريس مقرر الفيزيولوجيا  -

 

 المؤتمرات و الندوات:

.اذار  2009ق كلية الطب جامعة دمش –ندوة عن طريقة وضع األسئلة متعددة الخيارات  -  

 -االشراف على الرسائل:

 رسائل ماجستير

- دور االمواج فوق الصوت في عالج التهاب فوق اللقمة الوحشية )مرفق التنس( في المعالجة 

2010نوقشت في  -اعداد طريف غانم  -الفيزيائية  

عند مراجعي قسم تخطيط  تفاغر مارتن غروبرحسب دراسة النقل العصبي  الحركي, نسبة انتشار -

 العضالت في مشفى المواساة .

 رسالة ماجستير في االستقصاءات الكهربائية الفيزيولوجية- اعداد معن الرفاعي- نوقشت 

  2013في

 

   رسائل الدكتوراه

 

تأثير مستخلص نبات الصبر على المؤشرات الفيزيولوجية و الكيميائية الحيوية لدى الجرذان.  -

  2012نوقشت في ايلول  –قاسم علي  اعداد محمد علي

تأثير التغذية بأوراق الحلص على بعض التغيرات الفيزيولوجية الناتجة عن مرض السكري لدى  -

2012نوقشت في تموز  –الجرذان. اعداد وائل مصطفى علي محمد    

 

 

 

 

 



 

 -األبحاث المنشورة
2003 Effects some antioxidants on osteoarthritis in human 

                                           (Damascus University journal) 

 

2003   Comparative study between some antioxidants and methylperdnisolon 

on experimentally induced spinal cord injury in cats                                                       

                                (Union Arab university journal) 

                                                             

2008     The Protective Effect of Green Tea Extract against the Oxidative 

Stress  of the Experimental Arthritic Rats. (Damascus University journal) 

 

2008  Effect of some antioxidant on bio-indices in arthritis that induced 

in rats (Damascus University journal) 

 

2008 Effects of green tea extract on experimentally induced toxicosis of 

Carrageenan in male albino rats.     

                             (Damascus University journal) 

 

2009 A protective effects of Zn-metallothionein on experimentally 

induced  myocardial infarction and arrhythmia in rabbits. (Arabic 

Boaed Journal) 

   

       2010       Comparative Protected effects of allopurinol and magnesium 

against fatigue that experimentally induced in rabbits model(Damascus 

University journal) 

 

تأثير مستخلص اوراق نبات الصبرعلى التهاب الكبد المحدث تجريبيا برابع كلور الفحم في  -

(2011جامعة حلب  -الجرذان )نشر في مجلة العلوم  

 

حتى  2010عضو قيادة فرقة كلية الطب منذ–راكي عضو عامل في حزب البعث العربي االشت-

 تاريخه. 
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