
 السيرة الذاتية

 

 

                                                                             عصاماالسم: 

 الخّيرالكنية: 

                                                                       ذكرالجنس: 

 متزوجالعائلي:  الوضع

 8/4/7711 الوالدة: تاريخ

في كلية الطب بجامعة دمشق ورئيس قسم العمليات  مدرس الجراحة الصدريةالعمل الحالي: 

 المواساة الجامعي في مستشفى العامة

 Dr_Alkhayir77@yahoo.Com البريد اإللكتروني:

 + 702744837361رقم الهاتف:

 الدراسة:

 ./3663- 7770/ جامعة دمشق /كلية الطب/ الطب البشري

 ./3668-3663/ جامعة دمشق /كلية الطب/ الدراسات العليا في الجراحة الصدرية

 ./3672-3667جامعة دمشق / /كلية الطب/ الدكتوراه في الجراحة الصدرية

 الشهادات:

 / 7770 / %74/المعدل  وزارة التربية السورية الشهادة الثانوية./ 

 3663/% 14.11/ المعدل /كلية الطب/جامعة دمشقشهادة الطب البشري./ 

 بتقدير ممتاز  جامعة دمشق/ كلية الطب// شهادة الدراسات العليا في الجراحة الصدرية

 /. 3668/ %87.38معدل وب

 معدل بتقدير ممتاز وب/كلية الطب/جامعة دمشق/ شهادة الدكتوراه في الجراحة الصدرية

80/%3672./ 

 3672/ /وزارة الصحة شهادة البورد السوري في الجراحة الصدرية./ 

 

 

 



 الروابط والنقابات:

 .نقابة أطباء سورية فرع دمشق لألطباء البشريين 

 .الرابطة السورية ألمراض وجراحة الصدر 

 .عضو مؤسس في الجمعية السورية لمكافحة سرطان الرئة 

 كامل العضوية في الرابطة األوروبية لجراحي الصدر.عضو 

 الدراسات واألبحاث:

 كلية الطب/جامعة الوهن العضلي الوخيم/رسالة لنيل شهادة الطب البشري / عالج

 ./3663/دمشق

 /الدراسات العليا في الجراحة  رسالة لنيل شهادةالعالج الجراحي للنقائل الرئوية الخبيثة

 ./3668/كلية الطب/جامعة دمشقالصدرية/

 للعلوم  مجلة جامعة دمشقبحث علمي منشور في كارسينوئيد القصبي/تدبيرال

 /.467-467/ص3673-العدد األول-الصحية/المجلد الثامن والعشرون

  عاماً في مشفى  70دراسة الخصائص الوبائية والسريرية لسرطان الرئة البدئي )خبرة

مجلة جامعة تشرين للبحوث بحث علمي منشور في ( /األسد الجامعي بدمشق

-77/ص3672( 3لعدد)( ا22سلسلة العلوم الصحية المجلد)/والدراسات العلمية

 /.767ص

 ج دراسة الخصوصيات الوبائية والسريرية ألورام الرئة العصبية الصماوية ونتائ

كلية الطب/جامعة الدكتوراه في الجراحة الصدرية/ عالجها الجراحي/رسالة لنيل شهادة

 ./3672/دمشق

 :والنشاط العلمي والدورات التدريبية المؤتمرات

  )الندوة السنوية العاشرة للرابطة السورية لطب وجراحة الصدر بعنوان:)سرطان الرئة

 /.3664والمنعقدة في حلب عام/

  الندوة السنوية الثانية عشرة للرابطة السورية لطب وجراحة الصدر والمنعقدة في حماه

 /.3660عام /

 الث للجمعية المؤتمر الخامس للرابطة السورية لطب وجراحة الصدر والمؤتمر الث

ألمراض الرئة والمنعقد في  Franco-Mediterraneanالمتوسطية  الفرنكوفونية

 /.3661دمشق /

  المؤتمر الرابع لمجمع الكليات العربية الطبية والثاني لكلية الطب البشري في دمشق

والثاني لبرنامج التبادل األكاديمي األلماني السوري مع جامعة ماربورغ والمنعقد في 

 /.3661الطب البشري بدمشق /كلية 

  ندوة الربو واإلنتانات الرئوية /كلية الطب البشري بجامعة تشرين مع الجمعية

 /.3661المتوسطية ألمراض الصدر/

 /3667المؤتمر الرابع عشر للرابطة السورية لطب وجراحة الصدر /حمص./ 



 في مقاربة  المؤتمر األول للجمعية السورية لمكافحة سرطان الرئة بعنوان )الجديد

 /.3667سرطان الرئة(/مشفى األسد الجامعي بدمشق/

 المدرسة األوروبية للجراحة الصدريةESTS 3676تركيا/-/أنطاليا./ 

 3676السنوي الخامس لكلية الطب البشري في دمشق/  المؤتمر/. 

  المؤتمر العلمي السنوي للرابطة السورية لطب وجراحة الصدر بعنوان )المستجدات في

 .3672الرئة من التشخيص إلى العالج(والمنعقد في شيراتون دمشق سرطان 

  الندوة العلمية للرابطة السورية لطب وجراحة الصدر بعنوان )المستجدات في آفات

تشرين  71المري والحجاب الحاجز  (والمنعقدة في مدرج عمادة كلية الطب البشري 

 .3670الثاني

  لطب وجراحة الصدر والمنعقد في الالذقية المؤتمر العلمي السنوي للرابطة السورية

 في الالذقية. 77-73/76/3678

  المؤتمر العلمي السنوي للرابطة السورية لطب وجراحة الصدر بعنوان )التدرن

 . 0/0/3677-4وأمراض الجنب( والمنعقد في حماه 

 77-74بتاريخ بدمشق ي مشفى األسد الجامعي نعقد فاليوم العلمي للكيسات المائية والم-

3767. 

  32/3/3636-32في مكتبة األسد بتاريخ  والمنعقدأيام صحة دمشق. 

 مهارات استخدام الحاسب:

  شهادةICDL 

 اللغة:

 .العربية هي اللغة األصلية 

 ية .اإلنكليزية هي اللغة الثان 

 

 المعلومات السابقة جاهزة عند طلبها مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


