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 2020-10-1جامعة الشام الخاصة من تاريخ   -كلية الصيدلةية في عضو هيئة تدريس-

    : الشهادات

بالتعاون  جامعة دمشق    -  ازي مت ا درجة  في األحياء الدقيقة,  هدكتورا شهادة    :2011  -

 ألمانيا   -Tubingen  مع جامعة 

 . جامعة دمشق  -جدا جيد  درجةشهادة دراسات عليا  في األحياء الدقيقة , : 2002 -

 . جامعة دمشق   -في الطب البشري , درجة جيد جدا   دكتور  إجازة : 1998 -

 الخبرات العملية : 

تاريخه  6201من   ومقرر    وحتى  الدقيقة  األحياء  في  مقدمة  مقرر  مهارات  تدريس 

  في جامعة   الدراسات العليا طب مخبري السالمة المخبرية لطالب  مبادئ    االعتيان و

 دمشق 

الثاني    -2017حزيران   في  لى  ع  اإلشراف  7201كانون  والكيمياء  الدمويات  مخبر 

 الجامعي في دمشق  مشفى األمراض الجلدية والزهرية

على مخبر الليشمانيا في مشفى األمراض    اإلشراف  :2020أيلول  وحتى    2013  آذار

 الجامعي في دمشق  الجلدية والزهرية

تاريخه  2012  آذار الطفيليات  :وحتى  مقرر  الطبية   تدريس  السنة  لطالب    والفطور 

 دمشق  في جامعة  والدراسات العليا طب مخبريالثالثة طب بشري 

والدراسات العليا   األولىالدقيقة لطالب السنة    األحياء تدريس مقرر    :2014ـ    2013

     جامعة دمشق   طب األسنانكلية في 

 :2011اذار  ـ 8200 آذار

المخبري ومخبر  معيدة   الطب  الو   األبحاثموفدة في قسم  كلية    راثيةواالستشارات  ـ 

  كمنحة مقدمة من   ألمانيا  -Tubingenوكذلك جامعة    الطب البشري ـ جامعة دمشق

 ( DAAD  ) ألمانيافي  األكاديميهيئة التبادل العلمي 

 : 9200اذارـ   8200 أيلول 

   ألمانيا – Tubingen جامعة   - الطب المداري معهد -قسم الطفيليات البشرية   
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تقنيات البيولوجيا   العمل في وشملت  للدكتوراه العملي القسم  وانجاز التحضير تضمنت 

 المجاالت التالية:               في  الجزيئية

 ( taqman ) PCR-real time  و   PCRتقنية الـ  , DNAلـ استخراج ا -

 والرحالن الكهربائي  PCRتنقية منتجات الـ -

 DNA DNA Sequencingتقنية تسلسل الـ -

 DNAالـكشف الطفرات والتعدد الشكلي في  -

 : 8200 شباطـ 3200 تموز 

عملي   وعملي  تدريس  بشري الجراثيم  طب  الثالثة  السنة  لطالب  الطبية    -الطفيليات 

   جامعة دمشق  -كلية الطب  

 : 3200حزيران  ـ 2200 حزيران 

شراف على التحاليل المخبرية واختبارات السالمة في مخبر مركز جامعة دمشق  اإل

 لنقل الدم

 2001 ول األ تشرين  ـ 8199 ولاالتشرين 

 دمشق   جامعة   اة ـ قسم الطب المخبري ـمشفى المواس

   : العلمي على رسائل الدراسات العليا اإلشراف

كلية    –العديد من رسائل الدراسات العليا في قسم الطب المخبري  وتحكيم    اإلشراف

 جامعة دمشق  –الطب البشري 

جامعة    –  األسنانفي كلية طب  تحكيم العديد من رسائل الدراسات العليا والدكتوراه  

 دمشق 

 : المؤتمرات و الندوات العلمية 

اللقاء السنوي     الجمعية األلمانية   بالتعاون مع  بول  إيرليك   المالرياجمعية  لبوستر في 

  Tubingenجامعة   -2008تشرين الثاني  8-7الطب المداري من  و   الدولية  للصحة

 . المانيا  -

 : الدورات التدريبية 

تدريبية    - االحصائية  دورة  المعالجة  الطبي    SPSSلبرنامج  البحث  مركز    -في 

       12/2006/ 28-11من  دمشق  جامعة   -تطوير التعليم الطبي 

كلية    -  GAPـ  ـ دورة تدريبية حول العناية بمرضى الناعور ضمن برنامج اتفاقية ال 

 .2010اذار/11ـ 9الطب البشري ـ جامعة دمشق من 

 . 2010 جامعة دمشق  - ICDLقيادة الحاسب دورة الشهادة الدولية ل -

ـ   سعيد  رضا  مركز  ـ  الحديث  الطبي  للتعليم  االساسية  المبادئ  في  تدريبية  دورة  ـ 

 2010/   ايلول 28ـ  25و من  أيلول  21ـ18جامعة دمشق من 

الم  - التعليم  في  الفريق   بنيدورة  تشرين    23في    Team based leraning  على 

 2010األول 



3 

 

عمل  حضور  ـ   ـ  ورشة  الطبي  التعليم  تطوير  مركز  ـ  العلمي  النشر  بقصد  الكتابة 

  2011/ 21/7لغاية  20/7/2011جامعة دمشق من 

تحصيل   ـ    وإعدادـ  الطبي  التعليم  تطوير  مركز  ـ  الكترونية  تعليمية  موارد  وتطوير 

  15/8/2011لغاية  7/8/2011جامعة دمشق من 

ا تعليم  سياق  في  االلكتروني  التعليم  ـ  ـ  الطبي  التعليم  تطوير  مركز  ـ  الطبية  لعلوم 

   18/10/2011لغاية  11/10/2011جامعة دمشق من

العلمية    إدارةبرنامج    - المراجع  وتوثيق  التعليم    Endnoteوتنظيم  تطوير  مركز 

 2012 آذار 26و 25في  الطبي ـ جامعة دمشق ـ

ر التعليم الطبي ـ  طوي و تطوير محتوى تعليمية الكتروني ملتبميديا ـ مركز ت   إعداد  -

  2012نيسان  30-29و  23-22من  جامعة دمشق

 Quisو  MCQ maker  وتطوير محتوى تعليمي الكتروني تفاعلي من خالل  إعداد -

creator 2012ايار  27, 20,22 فيجامعة دمشق  التعليم الطبي ـ  ـ مركز تطوير   

 10ة دمشق في  جامع -كلية الطب   -المدرج الكبير    -ورشة عمل الخاليا الجذعية   -

 2012 أيار

عمل صياغة    - الخيارات  األسئلةوكتابة  ورشة  الطبية   المتعددة  العلوم  وزارة  –  في 

 2013أيلول  17-16التعليم العالي 

 2103 -3-31في  -جامعة دمشق  -أسبوع النشر العلمي -

وتطلعاته    - المجتمع  بحاجات  دمشق  لجامعة  البحثية  األنشطة  ربط  عمل  -ورشة 

 2014-12-9في -جامعة دمشق

الجلدية    - الليشمانيا  بعنوان  الجلدية  األمراض  لقسم  العلمي  األمراض    -اليوم  مشفى 

 2015-4-2الجلدية والزهرية جامعة دمشق 

األزمات    - خالل  المجتمع  واحتياجات  الطبي  التعليم  حول  العلمي  مشفى    -الملتقى 

   2014 5 -21-20الجامعي بدمشق  األسد

مركز   -  »د األسئلة الشاملة في إطار تطوير التعليم العاليإعدا«  حضور ورشة عمل  -

 2016-2-23دمشق جامعة   -تطوير التعليم الطبي 

  -مركز تطوير التعليم الطبي   -  »عمل تطوير التعليم العلمي للطالب«حضور ورشة    -

 2016-5-18دمشق جامعة 

عمل    - ورشة  الطبي  مركزفي    »  التعلمحاالت    «حضور  التعليم  معة  جا  -تطوير 

 2017-7-18دمشق

في   - برنامج  «دورة  التعليم  في    »    PowerPoint  2016  تطبيقات  تطوير  مركز 

 2018جامعة دمشق تشرين  -الطبي
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جامعة    -مركز تطوير التعليم الطبيفي    »  Exel  2016  تطبيقات برنامج  «دورة في -

 2018 كانون األول - دمشق

العلمي    منهجية    حضور مؤتمر  - األالبحث   9-8جامعة دمشق في    -كاديميوالنشر 

   2020اذار

جامعة    -في كلية الطب البشري -ورشة عمل بعنوان منهجية البحث العلمي حضور   -

 2021كانون الثاني  21دمشق

 : األبحاث العلمية المنجزة 

 )بحث الدكتوراه(   ولين عند مرضى الليشمانيا الجلديةك التعدد الشكلي في جينة الفي 
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