
 

 لسيرة الذاتيةا

 

     االسم : الدكتور عبدالنور رحال الرحال

 جامعة البعث أستاذ مساعد في كلية الطب البشري  –

 1961/  3/   1قرية زيدل    –مواليد حمص  -

 0988652951 -  0966794324هاتف :   -

 abdulnour.rahal@gmail  إيميل  :   -

 م 1979الشهادة الثانوية في عام  -

في جامعة حلب / كلية الطب البشري / وحصلت على شهادة إجازة في الطب راسة الجامعية الد -

 م 1985البشري عام 

 تم قبولي معيداً في جامعة البعث لصالح كلية الطب البشري 1986في عام  -

 للحصول على شهادة اختصاص ودكتوراه في الطب الشرعي. 1988سافرت إلى بولونيا عام  -

 بولونيا –م  /  من كلية الطب  في بوزنان  1991دبلوم تخصص درجة أولى بالطب الشرعي /  -

 بولونيا –كلية الطب  في بوزنان م / من   1994دبلوم تخصص درجة ثانية بالطب الشرعي  / 

 -من كلية الطب البشري في مدينة بوزنان  في العلوم الطبية  حصلت على شهادة دكتوراه   -

 م / 1994عام /  /  بولونيا

 جامعة البعث –كعضو هيئة تدريسية بمرتبة مدرس في كلية الطب البشري  تعيين  م  1995  -

 م . 2006ترفعت إلى درجة أستاذ مساعد في بداية عام  -
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 سنوات 10ألكثر من جامعة البعث  –رئيس قسم الطب الشرعي في كلية الطب  -

 / م  2015-2013 /  للشؤون العلمية في جامعة البعثنائب عميد كلية الطب البشري   -

في تدريس مقرر  ةاركية الطب البشري في جامعة البعث ومشمقرر الطب الشرعي في كل مدرس  -

 الوصفي حالتشري

 - شاركت بتدريس مقرر التشريح الوصفي في كلية طب األسنان في حماه   -

 -2000مشاركة في ندوات تدريبية لطالب االختصاص في الطب الشرعي بصفة محاضر )  -

 (حلب  –حمص –م / في دمشق  2002- 2001

 في مجلة جامعة حلب ,   Sexual Assaults -نشرت بحث بعنوان / االعتداءت الجنسية /  -

 م 2005عام 

/ مطبوعات  2010 -2011 / (   Forensic medicine)  تأليف كتاب / الطب الشرعي / -

 جامعة البعث

 طب اإلشراف على رسائل التخرج لطالب كلية ال -

 الواجبات التدريسية في جامعة البعثمتابعة  –م  2017: إعارة لجامعة الحواش الخاصة منذ حاليا 

في كلية الصيدلة حتى األن  م  2011ومقرر السموم الشرعي منذ عام  درس مقرر التشريحم -

 جامعة الحواش الخاصة

 م 2019- 2018مدرس مقرر الطب الشرعي في كلية الطب البشري  -

  2019 – 2017مدرس مقرر طب األسنان الشرعي في كلية طب األسنان  -

 


