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 سرية ذاتية

 بشورنقوال ادلكتورة هيام 

          ةجامعة الشام اخلاص-لكية الطبهيئة تدريس ية يف عضو 

 )سابقًا(جامعة دمشق  -لكية الطب البرشي -الوابئيات وطب اجملمتع أ س تاذة 

 يف الصحة العامة  واستشارية ابحثة 
___________________________________________________ 

 

 حلب،  0691مواليد  املعلومات الشخصية:

 

 hbashour@scs-net.orgكرتوين:  االإلربيد ال  العنوان:

 املزة -9906166   :هاتف املزنل

     

 العمل احلايل:

  آن-6102-جامعة الشام اخلاصة-لكية الطب -أ س تاذ   حىت ال

  آنحىت -6101أ س تاذ ملكف يف لكية الطب جبامعة دمشق   ال

 ابحثة واستشارية يف الصحة العامة 

 

  العمل السابق:

 ( 6101-6106انئب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية ) 

  (6116-6112للشؤون العلمية )مشق جبامعة دانئب معيد لكية الطب 

 ( 6106-6100و 6112-6110رئيس قسم طب ال رسة واجملمتع يف لكية الطب جبامعة دمشق ) 

 ( 6101-6116مدير مركز التعلمي الطيب جبامعة دمشق تلكيفًا) 

  (6101-6112جامعة دمشق )-لكية الطب-واجملمتعأ س تاذة يف قسم طب ال رسة 

   

 املؤهالت العلمية:

  جازة يف الطب البرشي   0661، جامعة حلب، اإ

  0662اجس تري يف حصة اجملمتع، مدرسة لندن للتصحح والطب املداري، جامعة لندن، م 
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  0660كتوراه يف الوابئيات، مدرسة لندن للتصحح والطب املداري، جامعة لندن ، د  

  6101، ماسرتخيتس تري يف تعلمي املهن الصحية، جامعة قناة السويس وجامعة ماج   

 

 :السجل ال اكدميي

 يوي، ئيات، االإحصاء الطيب احل تدريس مقررات الصحة العامة، الطب الوقايئ، طب اجملمتع، الواب

  رسة، طب ال  حصة التغذية

  العامة والطب الوقايئالصحة اختصاص يف وادلكتوراه االإرشاف عىل رسائل املاجس تري 

 (دكتوراه يترسالمنجزة  و ماجس تري سائل ر بع )س  واختصاص طب ال رسة 

  يف لكية الطب والبحث العلمي عضو سابق يف جلان اجلودة وال خالقيات 

 جامعة دمشق   -عضو يف جلنة ال خالقيات يف لكية الطب 

  اجمللس العريب لالختصاصات الطبية يف ممتحن 

  حممك لعدة جمالت حملية وعربية وعاملية 

 

 ية مل مشاراكت وطنية وعا

لصحة يف منطقة رشق املتوسط ملنظمة ا ال ملانيةرئيس جلنة التحقق من القضاء عىل احلصبة واحلصبة 

 (6106العاملية )

 (6100-6119للقاحات يف منظمة الصحة العاملية ) الاسرتاتيجيةعضو يف اللجنة الاستشارية 

دارة يف الهيئة السورية لشؤون ال رسة   (6102-6106)عضو جملس اإ

 ()سابقاً عضو يف اجمللس ال عىل للهيئة العليا للبحث العلمي 

 حترير النرشة الوابئية السورية لوزارة الصحة  هيئةعضو يف 

  6101-6119أ مينة جلنة البحث العلمي يف العلوم الطبية يف جامعة دمشق، 

شهاد عىل   (6100-0666استئصال شلل ال طفال )عضو يف اللجنة الوطنية لالإ

 عضو يف مجموعة معل الصحة االإجنابية يف العامل العريب 

لوم الصحية عجملموعة البحثية حول حتدايت والدة الطفل يف سورية ابلتنس يق مع لكية الاملنسق لبحوث ا

 يف بريوت 

 يف منظمة املرأ ة العربية حول املرأ ة مشاراكت حول املسوح الصحية 

 

 الاهامتمات البحثية:

  وحصة املرأ ة الصحة االإجنابية 

  حصة ال طفال 

  التعلمي الطيب 

  وابئيات ال مراض السارية 
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 املؤمترات العلمية:

  عديدة
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