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 موجز 

الماجستير في علم األدوية من كلية الطب في جامعة دمشق. وحاصل   السوري في حاصل على  البورد  على شهادة 

الجامعة  بقائم باألعمال وعضو الهيئة التعليمية في كلية الطب البشري    ،األمراض الداخلية من وزارة الصحة السورية

مشرف في قسم اإلسعاف والعناية المركزة في مستشفى األسد الجامعي  ،قسم الفيزيولوجيا واألدوية -السورية الخاصة 

 بدمشق.
 

 لعلمية:الشهادات ا

 . وزارة الصحة - الهيئة السورية للتخصصات الطبية -"  الطب الباطني في سوريا" :شهادة البورد السوري  2015

مقارنة بين تأثير الهيباربنات ذات الوزن الجزيئي  "جامعة دمشق:    -كلية الطب    –  ماجستير في علم األدوية 2004

 . "والهيبارين القياسي في معالجة خناق الصدر غير المستقر  (LMWHs)المنخفض 

 .جامعة دمشق - في الطب الباطنيالتخصص  - علياالدراسات الشهادة  1997

 . جامعة دمشق –كلية الطب  – إجازة في الطب البشري  1994
 

 لخبرة المهنية الحالية:  ا 

كلية الطب لإلشراف على الجلسات العملية والجوانب التطبيقية لطالب   -  متعاقد مع جامعة دمشق اآلن  – 2017

 السنة الثالثة )في مخبر األدوية(  

 مشفى دمشق )المجتهد( اإلشراف على التدريب السريري لطالب الجامعة السورية الخاصة،  2015  – 2014

 اآلن     مشرف في قسم اإلسعاف والعناية المشددة في مستشفى األسد الجامعي بدمشق  – 2014

 )قائم باألعمال(   SPUاآلن     مدرس مادة عملي األدوية في الجامعة السورية الخاصة  – 2010

 العمل في عيادة خاصة  اآلن  – 1998
 

 خبرات مهنية أخرى:  

 معيد في قسم األدوية في جامعة دمشق     1997-2004

 رئيس مركز صحي حكومي في وزارة الصحة    2009-2010
 

 المقاالت والترجمات:   

   (LMWHs)مقارنة بين تأثير الهيباربنات ذات الوزن  الجزيئي المنخفض  "  :رسالة ماجستير بعنوان   2004

 "مستقروالهيبارين القياسي في معالجة خناق الصدر غير ال

 المساهمة في األبحاث العلمية لطلبة الدراسات العليا 2004 -1998

 خرج من كلية الطب البشري( ت)رسالة ال NMSترجمة كتاب األمراض الباطنية من سلسلة  1995
 

 مأمون عبد الغني سويدان
  

 drmamounswedan@gmail.com :كتروني لبريد اإلال

 +96311  6666024هاتف: 

 0988786384  :جوال

mailto:drmamounswedan@gmail.com
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  المؤتمرات: 

 مكة، المملكة العربية السعودية - المشاكل الشائعة في الممارسة العامة  2007 /4/ 28

 جدة، المملكة العربية السعودية  - جدة لجراحي العظام يناد   2007 /2/ 27

 مكة، المملكة العربية السعودية  - التحديات في إدارة األلم الحاد   2005 /6/ 17
 

 اللغات األجنبية: 

 ( قراءة وكتابة ومحادثة)ممتازة  :نكليزيةاإل 

 

 الحاسوب:  

 خبرة عملية ممتازة 

 

 واألحزاب المنتمي إليها: عضوية المنظمات 

 عضو في نقابة أطباء ريف دمشق اآلن -1998

 عضو عامل في حزب البعث العربي االشتراكي   اآلن -1995

 

 معلومات أخرى  

 مجتهد في العمل  - منضبط النفس

 قدرة على العمل مع الفريق

 قدرة على مواجهة المشاكل 
 

 مالحظة: 

 الشهادات والوثائق متوفرة عند الطلب 
 

   :تحديث 

10 /5 /2019 


