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 الدرجات العلمية وتاريخها:

  دكتوراهPhD تعمٌق اختصاص بأمراض الهضم والتغذٌة عند األطفال(% 98بمعدل  2102جامعة دمشق عام –فً طب األطفال ( 

  71,97بمعدل  0881جامعة حلب عام  –شهادة الدراسات العلٌا فً طب األطفال% 

  70.64بمعدل  0881جامعة دمشق  عام  –إجازة دكتور فً الطب البشري % 

بالتشارك مع مجموعة من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  من   2109 منشورات مركز القٌاس و التقوٌم  طفال كتاب الواضح فً طب األ:  المؤلفات العلمية

 ( أمراض الكبدو  –أمراض الجهاز الهضمً  -بثالث فصول ) التغذٌة  وزارة التعلٌم العالً سورٌا  -الجامعات السورٌة 

 األبحاث المنشورة:

Congenital trans mesenteric hernia (CTMH)in a female patient with familial mediterian fever (FMF): case report 

and review of Literatuer  .Marina J alataallah1 and Rateb shahoud2 

Journal of clinical Review &Case Reports 2019  ISSN:2573-9565  

 الحموضة و المرٌئٌة للمعاوقة المتواقتة المراقبة دور PH  داء تشخٌص فً ساعة 21 لمدة  

 2100مجلة أبحاث جامعة دمشق للعلوم الصحٌة -العمر من السنتٌن دون األطفال و الرضع عند المرٌئً المعدي الجزر

 باهاء مراقبة نتٌجة مع وعالقته تنظٌرٌا المثبت الجزري المري التهابPH  مجلة أبحاث جامعة  والرضع األطفال عند ساعة 21 لمدة المري

 2100دمشق للعلوم الصحٌة عام 

  0881مجلة أبحاث جامعة حلب  –ذات الرئة الهٌدروكربونٌة لدى األطفال المقبولٌن فً مشافً جامعة حلب  

 

 المؤتمرات العلمية:

  الموت فً جناح االسعاف ( اضرة وعنوان المح بصفة محاضر 2118 حمص–المؤتمر األول ألخالقٌات الطب ( 

 بحاث الطبٌة () الموافقة المستنٌرة فً األ وعنوان المحاضرة  بصفة محاضر 2101-المؤتمر الثانً ألخالقٌات مهنة الطب حمص 

 طفال ألقٌاء عند امحاضرة بعنوان اال طفال الندوة السنوٌة للرابطة السورٌة لجراحٌن األ 

  مع جامعة غازي عٌنتاب التركٌة  2101جامعة حلب مشفى الكندي  –تنظٌرٌا ندوة ربط دوالً المري 

 وعنوان  ورئٌس جلسة  بصفة محاضر  2103 الحادي عشر  مؤتمر الرابطة السورٌة ألمراض الهضم عند األطفال فً طرطوس

 طفال (عند األ المعاوقة  المرئٌئة فً تشخٌص داء الجزر المعدي المرٌئً  مقاٌسة  المحاضرة ) دور

 لمحاضرة ) وعنوان ا محاضر  ورئٌس جلسةبصفة  2107مؤتمر الرابطة السورٌة ألمراض الهضم عند األطفال الثانً عشر فً دمشق

 الجزر المعدي المرٌئً عند األطفال ذوي اإلعاقة العصبٌة (

   وعنوان  بصفة محاضر  ورئٌس جلسة 2109مؤتمر الرابطة السورٌة ألمراض الهضم عند األطفال فً طرطوس الثالث عشر

 المحاضرة ) مضادات االلتهاب غٌر الستٌروئٌدٌة عند االطفال (

 وعنوان المحاضرة ) الجدٌد فً الداء الزالقً  (  بصفة محاضر  2107تمر األول العلمً لنقابة أطباء حمص ؤالم 

 وعنوان المحاضرة  ) الٌرقان الركودي عند األطفال (الثانً لنقابة اطباء حمص بصفة محاضر  المؤتمر 

  



 الخبرات التدريسية الجامعية :

   بنصاب كامل فً كلٌة الطب البشري  2و  0طفال مدرس  مقررات أمراض األو  عضو هٌئة تدرٌسٌة متفرغ  بكلٌة طب جامعة القلمون

 بصفة متصلة  2108-2109وحتى العام  2103-2102جامعة القلمون الخاصة لألعوام الجامعٌة 

   2107-2103جامعة القلمون الخاصة للعام الجامعً  –رئٌس قسم األمراض الباطنة فً كلٌة الطب البشري 

  ًم ع تدرٌس مقرر االسعاف  و مقرر الصحة  2109-2107عضو هٌئة تدرٌسٌة متفرغ بكلٌة الصٌدلة جامعة الحواش الخاصة للعام الدراس

 ومقرر التغذٌة و الحمٌات  العامة 

  ً2108-2109و   2109-2107رئٌس قسم العلوم الطبٌة فً كلٌة الصٌدلة جامعة الحواش الخاصة  للعام الدراس 

  2108-2109جامعة الحواش الخاصة  للعام الدراسً حالٌا عضو هٌئة تدرٌسٌة متفرغ بكلٌة الصٌدلة 

  عام  صاب كاملبنسنة ثالثة قسم المعالجة الفٌزٌائٌة  مقرر علم النمو و أمراض األطفال  جامعة البعث محاضر فً كلٌة العلوم الصحٌة

 أعوام دراسٌة  ست2108-2109و  2109-2107و  2102-2101-2102-2103-2107

  2107-2103 -2102--2101-2102محاضر فً كلٌة العلوم الصحٌة  جامعة البعث مقرر التغذٌة خالل مراحل الحٌاة سنة ثالثة تغذٌة عام 

-2109-2108 

 المهام اإلدارية :

 2108وحتى  2103طفال منذ العام عضو مجلس إدارة الرابطة السورٌة ألمراض جهاز الهضم و التغذٌة عند األ 

  2107-2103جامعة القلمون الخاصة للعام الجامعً  –رئٌس قسم األمراض الباطنة فً كلٌة الطب البشري  

 2108-2109و   2109-2107قسم العلوم الطبٌة فً كلٌة الصٌدلة جامعة الحواش الخاصة  للعام الدراسً  رئٌس 

 الخبرات والتخصصات:

  حتى  2111ومن  2112فً المشافً العامة والخاصة وعٌادتً الخاصة حتى عام  0881عملت كإختصاصً فً طب األطفال منذ عام

2118 

 2111و 2112فً مشافً السعودٌة الحكومٌة بٌن عامً  ورئٌس قسم  عملت استشاري أطفال 

  2102-2118وحدة الهضمٌة منال –عملت كباحث دكتوراه فً طب األطفال فً مشفى األطفال الجامعً دمشق 

 ومجموعة من المشافً كاستشاري بأمراض الهضم والتغذٌة عند األطفال ةحالٌا أعمل فً عٌادتً الخاص 

 2108وحنى  -2102منذ   مشفى المدٌنة الطبٌة الجامعٌة بالقلمون بصفة استشاري اطفال 

  خبرة فً التنظٌر الهضمً العلوي والسفلً عند األطفال 

  خبرة فً إجراء مراقبةpH   المريPH metryمع المعاوقةImpedance    

 خبرة فً توسٌع المري المتضٌق عند األطفال بشمعات سافاري 

 خبرة فً إجراء الخزعات الكبدٌة باإلبرة 

  خبرة فً قٌاس ضغوط المريManometry 

 

 

 

 

 

 


