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 ./ في الجراحة العامة  / Phdالشهادة التي يحملها: دكتوراه دولة
 االختصاص: جراحة عامة

 جمهورية أوكرانيا  -معهد مكسيم غوركي الطبي بمدينة دانيتسك  -مصدر الشهادة /الدولة والجامعة : االتحاد السوفيتي 
 م موسكو  1991شباط  27تاريخ الحصول عليها : 

 ائف العلمية: الوظ -1
عّين السيد الدكتور سجيع مسعود معيدًا متفرغًا في كلية الطب البشري اختصاص/ جراحة عامة/ بموجب القرار  •

 30/1/1985/ل تاريخ 42الوزاري رقم/
عّين السيد الدكتور سجيع مسعود بوظيفة مدرس متفرغ في قسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري في جامعة  •

 م. 3/1992/ 25/ل تاريخ 993رار الوزاري رقم/بموجب القتشرين 
بموجب مساعدًا متفرغًا في قسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري  أستاذاً عّين السيد الدكتور سجيع مسعود  •

 /. م25/3/1998ل تاريخ   301القرار الوزاري رقم/
ية الطب البشري بموجب القرار عّين السيد الدكتور سجيع مسعود أستاذًا متفرغًا في قسم الجراحة العامة بكل •

 /. م 9/9/2003/ ل تاريخ 1409الوزاري رقم/
عّين السيد الدكتور سجيع مسعود رئيسًا لقسم الجراحة في مشفى األسد الجامعي بالالذقية بموجب القرار  •

 م.  11/9/2007/. م لغاية  7/6/2003/ ل تاريخ 118الوزاري رقم/
لقسم األمراض الجراحية في مشفى تشرين الجامعي بالالذقية بموجب عّين السيد الدكتور سجيع مسعود رئيسًا  •

 15/3/2011/. م ولغاية 23/9/2008/ ل تاريخ 593القرار الوزاري رقم/
جامعة  -  أوفد السيد الدكتور سجيع مسعود بمهمة بحث علمي لمدة أربعة أشهر إلى جمهورية مصر العربية •

 29/7/2009ل تاريخ  /661بموجب القرار الوزاري رقم/  -االسكندرية 
عّين السيد الدكتور سجيع مسعود رئيسًا لشعبة الجراحة العامة في مشفى تشرين الجامعي بالالذقية بتاريخ  •

 م   11/2019/ 1ولغاية   ،م 1/7/2014



تاريخ   1090لح جامعة الحواش الخاصة بعقد تفرغ جزئي رقم  صال السيد الدكتور سجيع مسعودإعارة تمت  •
 2019 /31/8، ولغاية  م 2018/ 10/7

  581تفرغ تام بقرار وزاري رقم بعقد  لح جامعة الحواش الخاصةصال السيد الدكتور سجيع مسعودإعارة تمت  •
 خه.ال على رأس عمله حتى تاريوما ز  22/8/2019تاريخ 

وطب الطوارئ والتخدير واإلنعاش في جامعة الحواش سم الجراحة رئيسًا لق  السيد الدكتور سجيع مسعودن عيّ  •
 وما زال حتى تاريخه. م ،  24/9/2019تاريخ  82الخاصة بقرار رقم  

 النشاط العلمي -2
 الكتب المؤلفة:  •

 عام النشر الناشر السنة المقرر لها اسم الكتاب
 بالمشاركة / 1993 جامعة تشرين طب بشري  -الرابعة ( 1األمراض الجراحية) -1
 بالمشاركة  /1993 جامعة تشرين طب بشري  -الرابعة ( 2األمراض الجراحية) -2
 بالمشاركة  /2007 جامعة تشرين طب بشري  -الرابعة جراحة البطن -3

 الكتب المترجمة:  •
 عام النشر الناشر اسم الكتاب

 اتخاذ القرار الجراحي-1
Making Surgical 

Decision 

 بالمشاركة/ 1999-1998 جامعة تشرين

 الوجيز في الممارسة السريرية للجراحة-2
Chort Practicw Surgery 

 بالمشاركة/ 2000-1999 جامعة تشرين

 / سؤال في الجراحة2000/-3
Shivam Encyclopedia 

Of MCQS 
2000 MCQS IN Surgery 

 2004-2003 جامعة تشرين

 البحوث المنشورة: •
 تاريخ النشر اشرةالمجلة الن عنوان البحث

 العناية بالمريض قبل وبعد الجراحة -1
Perioperative Care 

Of The patient 

 مجلة جامعة تشرين 
 للدراسات والبحوث العلمية

تم قبوله للنشر بعد تقييمه من قبل 
 18/8/1997اللجنة العلمية بتاريخ 

 الشق الشرجي -2
Anal fissure 

 مجلة جامعة تشرين 
 ميةللدراسات والبحوث العل

تم قبوله للنشر بعد تقييمه من قبل 
 22/3/2003اللجنة العلمية بتاريخ 

 أغران الثرب الشحمية المترافقة بكيسات ثربية -3
Omental Liposareoma 

 مجلة جامعة تشرين 
 للدراسات والبحوث العلمية

تم قبوله للنشر بعد تقييمه من قبل 
 22/3/2003اللجنة العلمية بتاريخ 



Associated with 
Omentalcysts 

 التدبير الجراحي المحافظ لسرطان الثدي -4
Conservative surgical management for Breast 

cancer 

 مجلة جامعة تشرين 
 للدراسات والبحوث العلمية

تم قبوله للنشر بعد تقييمه من قبل 
 9/2/201اللجنة العلمية بتاريخ 

 
 

 االشراف على رسائل الدراسات العليا) الماجستير( في الجراحة العامة المنشورة •

سل
سل

ت
 

 النشر تاريخ الناشرة المجلة العليا الدراسات طالب البحث عنوان

 تشرين  جامعة مجلة سالمة  أحمد ثائر الحاد المرارة التهاب -1

 والبحوث للدراسات

 العلمية

 م1995

 م1995 = دعكور أديب ضالن والشقوق  البواسير -2

 م1997 = خلوف عدنان صوديف الحاد  األمعاء انسداد -3

 م1997 = حيدر محمد حسين الجراحية الكبد أمراض -4

 م1998 = علي محمود سليمان المستقيمة  – الشرجية والنواسير الخراجات -5

 م1998 = طيار عيسى أديب العصعصية والنواسير األكياس -6

 م2000 = األرمني  يوسف جان بالتنظير المرارة استئصال مضاعفات  -7

 م2000 = الدين ناصر مازن  األمامي  البطن جدار اندحاق -8

 البطن رضوح في التشخيصي الصفاق غسل أهمية تقويم -9

 الكليلية

 م2001 = غانم فراس

 م2002 = بارة حاج حسن النساء عند الجراحية الحميدة الثدي آفات -10

 الدين صالح هرم الدرق  آفات تشخيص في دوبلر اليكوا دور -11

 قصاب

 م2002 =

 م2003 = ملحم علي فراس الرضحي غير الجراحي البطن لحاالت تحليلية دراسة 12

 م2003 = شحود قصي المائية الكبد لكيسات والتدبير التشخيص طرائق -13

 م2004 = كش فادي بطنية ال  للجراحة  التالية  األمعاء انسدادات في الجراحي  القرار -14

  والترميم التقليدية الجراحية بالطرق  االربية الفتوق  ترميم  بين مقارنة -15

 الصناعية   الرقع تطبيق مع

 م2004 = الزعبي عامر

 م2007 = علي معال غاندي. د الجراحية   الشرجية للعمليات  الذيلي  التخدير -16

 م2008 = سليمان يوسف. د المعدة  سرطان  -17

 م2008 = ونوس  محمد. د ( نتائج – تقويم )  األمعاء   النغالف الهوائي  الرد  -18



 م2008 = نداف علي. د وعالج   تشخيص الضخامي  البواب  تضيق -19

  القطنية  اللبية النواة فتق لجراحة  التالي   الفقري  القرص  التهاب  -20

 البطنية  ومضاعفاته 

 م2008 = حمدان بيهس. د

 م2010 = رشو  هيثم. د الشرجي  الناسور 21

 م2010 = أحمد باسل. د لين البرو رقعة باستخدام البطن جدار اندحاق تدبير 22

 م 2013 = جبيلي سليم سهير. د له   املبكر  الكشف وأمهيته  الثدي  بسرطان  لإلصابة اخلطورة عوامل دور 23

 م 2013 = د. سومر ديوب تقومي نتائج استئصال الزائدة الدودية ابلتنظري عند البالغي  24

 م 2013 = د. مارسيل سليم البالغي تدبير فتوق الناحية األربية المختنقة عند 25

 م2015 = د. عالء سلوم الفتق الحجابي 26

 
 المقررات التي درسها: •

 
 الكلية السنة اسم المقرر

 الطب البشري  الثالثة الجراحة الصغرى 
 الطب البشري  الرابعة حيةاألمراض الجرا

 الطب البشري  لرابعةا جراحة البطن
تدريب سريري مع محاضرات في  

 الجراحة العامة 
 الطب البشري+ مشفى األسد الجامعي الرابعة+ الخامسة + السادسة 

 + 
 مستشفى تشرين الجامعي بالالذقية 

األمراض الجراحية والجراحة 
 الصغرى 

 طب األسنان الثالثة

 مدرسة التمريض  الثانية  األمراض الجراحية
دريب عملي وسريري إشراف وت

مع محاضرات في التشريح  
 الجراحي واألمراض والتكنيك 

 طالب الدراسات العليا الماجستير 
سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة 

 وخامسة

 مشفى األسد الجامعي بالالذقية 
 + 

 مستشفى تشرين الجامعي بالالذقية 
 
 

 أ.د سجيع حسن مسعـــــــــــــــــود        


