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Curriculum Vitae                                       

 لينا منير اليوسف الدكتورة

Linayousef72014@gmail.com 

 0947124298الهاتف :

 

  الشهادات

البيولوجيا  باختصاص AFSAشهادة الدراسات االختصاصية المعمقة في البيولوجيا الطبية  : 5200-2007

وكلية العلوم  Rene Descarteباريس الخامسة جامعة   –Plyvalante)   (Biologie  متعددة االختصاصات

 .الصيدالنية والحيوية في باريس

 cytokines et  –(Hepatites Virales ومعالجتها الكبدية الفيروساتفي  DU دبلوم جامعي :2005-2006

anti-viraux )-   السادسة باريس  جامعة Pitie – Salpetriere وكلية الطب   Pierre et Marie Curie. 

الجراثيم  اختصاص ب AFSA البيولوجيا الطبية شهادة الدراسات االختصاصية المعمقة في  :2003-2005

 . Xavierوكلية الطب   Denis Dedrotجامعة باريس  –  Bacteriology et Immunology  والمناعة

Bichat  

  .شهادة البورد السوري في اختصاص االحياء الدقيقة :2016

  .ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة السورية شهادة  :2003

  .اختصاص من وزارة الصحة السورية تسجيل شهادة   :2003

 جامعة دمشق - Microbiologyشهادة الدراسات العليا )الماجستير ( في االحياء الدقيقة   :2000-2003

 .بتقدير امتياز

  .بتقدير جيد جدا جامعة دمشق –في الطب البشري دكتور زة جاا :1998

 . الفرع العلمي بتقدير امتياز العامةشهادة الثانوية   :1992
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  الخبرات العلمية

الطب البشري والصيدلة وطب  )الجامعة السورية  كليات حياء الدقيقة فياأل لمقرر عضو هيئة تعليمية  -

 وحتى االن.  2010 ذسنان ( مناأل

 

الجامعي في    Tenonفي مشفى  الجراثيمهم الخبرات البيولوجية المكتسبة في قسم شهادة خبرة وتقييم أل -

 .  Guillaume ARLET باريس من رئيس القسم البروفسور 
 

 

 Pitie- في مشفى ال  الكيميائية المناعياتهم الخبرات البيولوجية المكتسبة في قسم شهادة خبرة وتقييم أل -

salpetrier  الجامعي في باريس من رئيسة القسم البروفسورة Lucile MUSSE . 

 

 في مشفى  البيولوجيا متعددة االختصاصاتهم الخبرات البيولوجية المكتسبة في قسم شهادة خبرة وتقييم أل -

Saint- Anne  الجامعي في باريس من رئيسة القسم البروفسورة Marie- Liesse PIKETTY . 

 
 

 من معهد كوري  الدمويات البيولوجيةهم الخبرات البيولوجية المكتسبة في قسم وتقييم ألهادة خبرة ش -

Institute Curie  السرطان في باريس من رئيسة القسم البروفسورة  ألمراض Claire 

MATHIOT . 

 

وحتى  2003عوام األ بينقسام باريس من رؤساء األ –تقارير دوام في المشافي الجامعية في فرنسا  -

2006. 

  حاث  العلميةبألا

في البيولوجيا  AFSAبحث علمي  للحصول على شهادة الدراسات االختصاصية المعمقة في طروحة أ -

 :نوان الطبية بع

(Phylogenese , resistance, et epidemiologie des souches d.E.coli isolees  chez les 

patients atteints de pyelonephrite a l. Hopital Tenon ) 

) علم السالالت , المقاومة للصادات , ووبائيات عينات من الجراثيم المعوية المعزولة من مرضى مصابين بالتهاب 

 الحويضة والكلية في مشفى تينون الجامعي (
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البيولوجيا الطبية  فيAFSA  الدراسات االختصاصية المعمقة  حث علمي للحصول على شهادةطروحة بأ -

 : عنوانب

(Detection des pigments biliares dans le LCR pour  le diagnostique de l. hemorragie 

sous arachnoidienne) 

 ) الكشف عن االصبغة الصفراوية في السائل الدماغي الشوكي لتشخيص النزوف تحت العنكبوتية ( 

 

 :بعنوان Microbiology  بحث علمي للحصول على شهادة الماجستير في االحياء الدقيقة -

 

               (ن الوسطى المصلي ودراسة تحسسها للصادات الحيوية ذتحري الجراثيم في سائل التهاب اال)

 قسم االحياء الدقيقة–في جامعة دمشق 

  اللغات :

 الفرنسية  و  االنكليزيةة  والعربي

 : الكومبيوترمهارات 

   ICDLشهادة  -

 د. لينا منير اليوسف                                                                                             


