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 المعلومات الشخصية  •

 1961دمشق  مكان وتاريخ الوالدة:

 اإلنكليزية  –الفرنسية   –العربية   اللغات المتقنة:

 dranwar_h@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

 0944575355  رقم الموبايل:

 

 المؤهالت العلمية  •

 جامعة الشام الخاصة-  ب البشريكلية الط -أستاذ مساعد   2021

 جامعة دمشق  - ب البشريكلية الط -أستاذ مساعد  2018-2021

 مشفى المواساة الجامعي  شعبة الحروق والتجميل  –مدرس في قسم الجراحة  2018-2000

جامعة باريس السادسة )بيير وماري  شهادة دبلوم جراحة اليد والطرف العلوي   1998

 فرنسا  -كوري( 

 فرنسا  –جامعة غرينوبل   شهادة دبلوم جراحة الوجه  1997

 – جامعة بورغون    -كلية الطب البشري    حة تجميلية وترميميةجرا  A.F.Sشهادة   1995

 فرنسا 

 مشفى المواساة الجامعي في شعبة الحروق والتجميل ومشرف معيد  1989-1991

 جامعة دمشق إجازة الدراسات العليا ماجستير في الجراحة العامة  1989

 جامعة دمشق إجازة الطب البشري  1985

 بكالوريا علميالشهادة الثانوية   1979

 

 المهام التدريسية  •

 سنة خامسة  –دروس نظرية وعملية   –  مقرر الجراحة التجميلية والترميمية والحروقتدريس  -

 سنة سادسة  –دروس عملية   -

 دروس نظرية وعملية طالب الدراسات العليا جراحة عامة وجراحة تجميلية وترميمية وحروق. -
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 رسائل التخرج واألطروحات:  •

 فرنسا   –جامعة باريس السادسة   – معالجة نفق الرسغ بالتنظير 1998

 فرنسا  –جامعة غرينوبل  – استطبابات الجراحة المجهرية في الفروة 1997

 فرنسا  –جامعة باريس السادسة  – المعالجة الجراحية لكسور المشط باليد  1997

الترميم 1995 جراحة  في  الظهرية  للعريضة  العضلية  الجلدية  الشريحة  جامعة   –  استعماالت 

 فرنسا  –بورغون 

 إصابات أوتار اليد الرضية  –رسالة ماجستير جراحة عامة  1989

 

 األبحاث والترجمة:  •

منظمة مجلس وزراء الصحة العرب   Total Burn Careاب  ترجمة كت  فيالمشاركة   2010

 الكويت  –

 مجلة جامعة دمشق – دور الشرائح الجلدية العضلية في معالجة القرحات االضطجاعية 2010

 مجلة جامعة دمشق   –ف عند األطفال  نألترميم ا 2009

 مجلة جامعة دمشق –دور الشرائح الحرة في ترميم ضياعات الفروة  2008

- Recurrence of Lower Eyelid Fat Pads (Herniated Fat) after 

Blepharoplasty: An Analysis of Different Operative Techniques 

Riham Al Ashkar, Sinan Alboudi, Anwar Alhassanieh 

Department of Plastic Surgery, Faculty of Medicine, Damascus University, 

Damascus, Syrian Arab Republic 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=110429 

 

- Breast Reduction Complications 

Sinan Alboudi, Ali Alrida Rahal, Israa Ali Haidar, Anwar Alhassanieh 

Department of Plastic Surgery, Faculty of Medicine, Damascus University, 

Damascus, Syrian Arab Republic 

https://www.scirp.org/Journal/paperinformation.aspx?paperid=105958 
 

- Two Crossed Dermal Flaps for Prevention of Bottoming out after Breast 

Reduction 

Sinan Al Boudi, Anwar Alhassanieh 

Plastic Surgery Division of Surgical Department, Almowassat University 

Hospital, Damascus, Syria 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=112385 
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- A Comparison between Supra-Scarpa’s Fascia Abdominoplasty and 

Traditional Abdominoplasty: Effect of Caesarian Section 

Ali Alrida Rahal, Sinan Alboudi, Husam Alhilbawi, Anwar Alhassanieh 

Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Department of Surgery, 

Faculty of Medicine, Damascus University 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109175 

 

 المهام العلمية:  •

 للجراحة التجميلية والترميمية  رئيس مجلس البورد السوري  اآلن -2021

 معظم مؤتمرات الرابطة السورية للجراحة التجميلية  محاضر في  اآلن -2005

 رئيس لجنة االمتحان لفحص البورد السوري  2016-2018

 عضو في لجنة امتحان االختصاص للجراحة التجميلية في وزارة الصحة  2008-2010

o  كلية الطب جامعة دمشق )رسالتين(  –إشراف على رسائل دكتوراه 

o رسائل(  10)أكثر من كلية الطب جامعة دمشق  – إشراف على رسائل دراسات عليا 

o   تقييم بعض األبحاث العلمية المنشورة في مجالت جامعة دمشق ومجلة االختصاصات الطبية

 العربية. 

o  عضو في الجمعية العربية للجراحة التجميلية والترميمية 

o  عضو في الجمعية العالميةIPRAS  للجراحة التجميلية والترميمية 

o  عضو في الجمعية العربية للجراحة المجهرية الترميمية 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109175

