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 سورية  –طرطوس    –العنوان: شارع الثورة 

    0966710497موبايل:   – 222987-043هاتف 

-  mail-e :odaihamdan17@gmail.com  

 

 الخبرات  و الشهادات العلمية 
تم النشر في   -  2010   –األبحاث: الشريحة الموعاة تحت الجلدية المعدلة إلصالح المبال التحتاني بطريقة سنودغراس 

 جامعة حلب العلمية ل  مجلة ال

 سورية  –الهيئة السورية لالختصاصات الطبية  . شهادة البورد السوري باختصاص الجراحة البولية:  2017

 فرنسا   -جامعة ليون األولى   –: دبلوم بين الجامعات بأمراض الذكورة و العقم 2005 

 ليون األولى جامعة  -: دبلوم بين الجامعات بتصوير اإليكو البولي التناسلي2004

 جامعة ليون األولى  –في الجراحة البولية  AFSA: شهادة االختصاص المعمقة  2003

 سورية  –جامعة تشرين   –شهادة دراسات عليا في الجراحة البولية :  1999

 جامعة دمشق  – : إجازة دكتور في الطب البشري1995

 2017تم الحصول على شهادة البورد السوري عام 

 

 ة الخبرة األكاديمي
 جامعة حلب  –اللغة الفرنسية  في كلية الطب   –تشريح البطن و الحوض  –: تدريس الجراحة البولية 2013  -2007

 : تدريس جراحة بولية في جامعة تشرين كمندوب من جامعة حلب 2015  – 2013

 : تدريس الجراحة العامة  و التشريح العام و الجراحة البولية في جامعة طرطوس 2018  – 2016

 سورية  –: تدريس التشريح في جامعة الحواش الخاصة 2020  – 2017

 

 التدريب العملي 
 الالذقية  –: مقيم  جراحة بولية في مستشفى األسد الجامعي 2000  – 1995

 عيفي مستشفى حلب الجام   : معيد2002  – 2001

 فرنسا  -ليون  نت جوزيف سانت لوك و مستشفى روان  فيساو  HEH: مقيم جراحة بولية في مستشفى 2005  – 2002

 ( 2004فرنسا )  –دورة تدريبية بجراحة البطن التنظيرية 

 ي جراحة بولية ممارس في مستشفى حلب الجامعي ص: اختصا2012  – 2006

 الالذقية  –  ينالجامعي  ثم تشرين األسد  جراح بولي في مستشفيي  :2017  – 2013

 في جامعة طرطوس   ة: مدرس و اختصاصي جراحة بولي           -2018

 . 2004المؤتمرات: مشارك في العديد منهم، خاصة مؤتمر الجراحة البولية الفرنسي في باريس  

 

   ممتاز( الفرنسية ) مستوى   -: اإلنكليزية ) مستوى ممتاز(    اللغات
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                                       Curriculum Vitae 

 

Dr. Odai Ahmad HAMDAN 

Date and Place of Birth: 20/04/1971- Tartous – Syria        

Academic position: Teacher: Tartous University –  

Faculty of Medicine –Department of Surgery – Urology 

Marital Status: Married – Tow children 

Address: Althaora street - Tartous-  Syria 

Tell:043-222987 .Mobile: 0966710497        e -mail : odaihamdan17@gmail.com  

Scientific qualifications:  

Researches and Articles: Modifying subcutaneous vascular flap in Snodgrass technique for 

hypospadias repair – 2010, published in Aleppo University Journal  

2017: Syrian Board certificate in urology - Syria 

2005:DIU   in Male diseases and infertility in men – Lyon 1th University. France 

2004: DIU in  Genito-Urinary  Echography Lyon 1th University 

2003: AFSA in Urology - Lyon 1th University 

1999: Superior Studies in Urology – Teshreen University – Syria 

1995: Doctor of Medicine -  Damascus University – Syria 

Scientific and Practical Experiences: 

2007-2013: Teaching of: Urology, entrance to Surgery ––,anatomy of abdomen and pelvis- 

French language  , in the faculty of medicine  in Aleppo University 

2013-2015: teaching of: urology  in Teshreen  

2016- 2018: Teaching of general surgery and visceral surgery and general anatomy and 

urology-  Tartous university. 

2017-2020: Teaching of anatomy in HPU- Syria  

Clinical training 

1995 –2000: interne  in ALAsaad University Hospital in Latakia 

2001-2002: teaching assistant in Aleppo university hospital  

 2002 – 2005: Interne of Urology in HEH, St joseph St Luc Hospitals, Lyon, France  . 

Laparoscopic surgery course – France.(2004)   

2006 – 2012 : Practicing Specialist (Urologist)   in  Aleppo University Hospital. 

2013-2017: Urologist in Alassad university and  Tishreen  Hospital – Lattakia– Syria 

2018: teacher of urology and urologist in Tartous university  

Conferences: participating and attending many of them ,  especially French Congress of 

Urology in Paris 2004.   

Languages:         English : excellent -           French :   excellent       
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