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الشهادات الجامعية والمراتب العلمية:      

1980  دكتور في الطب البشري. 

1987  دكتوراه دولة Ph.D في العلوم الطبیة.

1998  أستاذ في التولید وأمراض النساء في كلیة الطب البشري.

المهام اإلدارية العلمية الحالية:      

منذ 2018 تمدید تعیینھ رئیسا لجامعة طرطوس بموجب المرسوم رقم 249 تاریخ 18/7/2018 ولمدة ثالث سنوات.
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2015 رئیس جامعة طرطوس بموجب المرسوم رقم /216/ تاریخ 13/8/2015 ولمدة ثالث سنوات حتى تاریخھ.

منذ 2017 عضو اللجنة المركزیة لحزب البعث العربي االشتراكي حتى تاریخھ.

منذ 2015 عضو قیادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي االشتراكي حتى تاریخھ.

منذ 2011 عضو مؤسس لمجلس أمناء جامعة الشام الخاصة ومشرف على فرعھا بالالذقیة حتى تاریخھ.

منذ 2017 عضو مجلس أمناء الشباب السوريحتى تاریخھ.
المهام اإلدارية العلمية السابقة:

2015-2013  رئیس مكتب التعلیم العالي والبحث العلمي بفرع الحزب بجامعة تشرین.

2015-2012  رئیس ھیئة تحریر مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة.

2010  رئیس جامعة الحواش الخاصة منذ 1/4/2010 ولمدة ثالث سنوات.

2009  رئیس الجامعة السوریة الدولیة الخاصة للعلوم والتكنولوجیا .

2008 نائب رئیس الجامعة السوریة الدولیة الخاصة للعلوم والتكنولوجیا للشؤون اإلداریة والطبیة.

2005  مكلف برئاسة جامعة تشرین.

2005  نائب رئیس جامعة تشرین للشؤون العلمیة والبحث العلمي.

2003  عمید كلیة الطب البشري بجامعة تشرین.

1990  مدیر مدرسة التمریض في كلیة الطب.
 

اإلنتاج والنشاط العلمي :

-         عضو مجلس تعلیم عالي منذ عام 2004 وحتى تاریخھ.
-         مھمة بحث علمي خارجي لمدة أربعة أشھر في مجال الكشف المبكر لألورام في قسم التولید وأمراض النساء

بكلیة الطب في جامعة عین شمس بالقاھرة بالقرار الوزاري رقم /669/ للعام 2007.
-         تألیف عشرة كتب ومراجع جامعیة لطالب كلیتي الطب والتمریض منذ عام 1989 وحتى عام 2018.

-         اإلشراف على ثمانین رسالة ماجستیر لنیل شھادة الدراسات العلیا في االختصاصات الطبیة منذ العام 1989
وحتى العام 2012.

-         نشر خمسة وعشرین بحثاً علمیاً محكماً في المجالت العربیة ومجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة (
سلسلة العلوم الصحیة ) منذ عام 1990.

-         رئیس تحریر مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة ورئیس ھیئة تحریر جریدة أخبار جامعة تشرین
.2007 – 2004

-         محاضر ورئیس جلسات في العدید من أسابیع العلم والمؤتمرات والندوات بالمجاالت الطبیة والعلمیة وتنظیم
األسرة والصحة اإلنجابیة بمصر واألردنوتونس وسوریة ومنظمة الصحة العالمیة WHO والبرنامج اإلنمائي
لألمم المتحدة ومنظمة الیونیسیف و االتحاد الدولي لتنظیم األسرة وصندوق األمم المتحدة للسكان ) منذ العام

1990م وحتى تاریخھ.
-         حائز على جوائز تقدیر وثناءات للمشاركة في العدید من أسابیع العلم التي یقیمھا المجلس األعلى للعلوم , ومن

وزارات التعلیم العالي والصحة واإلعالم والبیئة. 
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-         مشارك بلجان التعیین في الجامعات ولجان الترفیع إلى مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد في جامعات القطر العربي
السوري وفي الجامعات الحكومیة ببعض الدول العربیة. 

-         مشارك في إجراء العدید من األبحاث العلمیة بتكلیف من صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمیة
ومنظمة الیونیسیف.

 

 

 

الكتب الجامعية التي ألفها:

1-         كتاب األمراض النسائیة لطالب كلیة الطب من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة تشرین العام
.1989

2-         كتاب فن التولید لطالب كلیة الطب من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة تشرین العام 1993.

3-         كتاب األمراض النسائیة لطالب كلیة الطب من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة تشرین العام
.1996

4-        كتاب التولید وأمراض النساء وتنظیم األسرة كلیة التمریض من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة
تشرین العام 1999.   

5-      كتاب فن التولید لطالب كلیة الطب من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة تشرین العام 2000.

6-         كتاب التمریض النسائي والوالدي لطالب كلیة التمریض من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة
تشرین العام2003.

( Caring for the seriously ill-patient رعایة المرضى ذوي الحاالت الحرجة) 7-         ترجمة مرجع التمریض
بتكلیف من وزارة التعلیم العالي عام 2007.

8-         كتاب فن التولید لطالب كلیة الطب من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة تشرین العام 2009.

9-         كتاب األمراض النسائیة لطالب كلیة الطب البشري من منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات بجامعة تشرین
العام 2011.

10- كتاب فن التولید لطالب كلیة الطب البشري من منشورات مدیریة الكتب و المطبوعات بجامعة طرطوس 2018 .


