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 :العمل والخبرات

 إعداد حلقات بحث فً مجال الجراثٌم والبٌولوجٌا الجزٌئٌة -

 علم اإلنتانات الجزٌئٌة والخلوٌةبوتنفٌذها فً مواضٌع تتعلق  إعداد عروض تقدٌمٌة -

 وتحلٌل ومعالجة النتائج حصائٌة إجراء الدراسات اإل -

 العمل على تقانات  -

 لزرع والتحسس والتنمٌط الجرثومًا .1

 الجرثومً و طرق معاٌرته  DNAـ استخالص ال .2

 للدراسات الوبائٌة الجرثومٌة PFGE تقنٌة .3

  Bio-Radجهازباستخدام  PCR تقٌنة .4

 و رفع لمورثات محددة DNA ـتحدٌد تسلسل ال الجرثومً عن طرٌق  للتنمٌط MLST تقنٌة .5

  www.pubmlst.org األنماط الجدٌدة المكتشفة على موقع

 In Silico Analysisبتقنٌة  تحلٌل التسلسل النكلٌوتٌدي .6

 الجراثٌم عن طرٌق التحرٌض بالصادات الحٌوٌة  عزل ملتهمات .7

 الشكلٌة بالمجهر اإللكترونً هاخصائصدراسة تكثٌر الملتهمات باستخدام الجراثٌم و .8

 Lysotyping بتقنٌةلتنمٌط الجرثومً فً ااستخدام ملتهمات الجراثٌم  .9

عزلة من  247عند  دراسة وبائٌة جزٌئٌة ودراسة عوامل الفوعة :بعنوانإعداد رسالة ماجستٌر  -

 من مصادر مختلفة Streptococcus agalactiaeجرثوم 

 Streptococcusاإلنتانات بالمكورات العقدٌة الحالة للدم نمط ب : اه بعنوانإعداد رسالة دكتور  -

agalactiae انتشارها ودور اإلذابة بآكل الجراثٌم : عند البالغٌنlysogeny  

 

 2002 سورٌا   -جامعة تشرٌن إجازة فً الصٌدلة

ماجستٌر فً علم اإلنتانات الجزٌئٌة 
 والخلوٌة 

 2006 فرنسا  -تورجامعة 

 2010 فرنسا  -تورجامعة  دكتوراة فً األحٌاء الدقٌقة

 2012 سورٌا – وزارة الصحة اختصاص فً األحٌاء الدقٌقة

قسم  –مخبر البٌولوجٌا الجزٌئٌة  صٌدالنً باحث 
 مشفى تروسو الجامعً –الجراثٌم 

 (فرنسا –تور )

2004- 2010 
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  كلٌة الصٌدلة

علم  –علم الجراثٌم والفٌروسات )مدرس للمقرارت النظرٌة ومشرف على القسم العملً لمقررات  -

 (الفطرٌات الطبٌةالطفٌلٌات و

 (األحٌاء الدقٌقة الصٌدالنًعلم  - التقانة الحٌوٌة -البٌولوجٌا الجزٌئٌة ) ةالنظري اتمدرس للمقرر  -

 اإلشراف على مشارٌع تخرج الطالب   -

 

  كلٌة طب األسنان

 (علم األحٌاء الدقٌقة)على القسم العملً لمقررمدرس للمقرر النظري ومشرف  -

 

  كلٌة التجمٌل

علم  –علم الجراثٌم والفٌروسات )مدرس للمقرارت النظرٌة ومشرف على القسم العملً لمقررات  -

 (الطفٌلٌات و الفطرٌات الطبٌة

 

مخبر األمراض الطارئة فً  صٌدالنً أخصائً أحٌاء دقٌقة
 مدرٌرٌة صحة الالذقٌة

2020 

فً الساحل السوري  COVID-19على التحالٌل المتعلقة بمرض  اإلشراف

 COVID-19من مرضى ٌشتبه بإصابتهم بمرض على العٌنات التنفسٌة  RT-PCRإجراء تحالٌل  -

 COVID-19التواصل والتنسٌق مع المخبر المرجعً فً مدٌرٌة مخابر الصحة العامة بخصوص  -

 

-مدٌرٌة مخابر الصحة العامة صٌدالنً أخصائً أحٌاء دقٌقة
 دمشق

2019 

 المساهمة فً وضع وتنفٌذ خطط عمل المخبر الجرثومً المرجعً فً وزارة الصحة

 وإعطاء التوجٌهات الالزمةمشافً وزارة الصحة على مخابر  إشرافٌة القٌام بجوالت دورٌة -

 وزارة الصحة عن طرٌق أخذ مسحات دورٌة مشافًدة عملٌات التطهٌر والتعقٌم فً لتحقق من جوا -

مشافً وزارة الصحة فً المحافظات  إجراء دورات تدرٌبٌة فً مدٌرٌة مخابر الصحة العامة وفً -

 تتضمن محاضرات نظرٌة وتدرٌب عملً للعاملٌن فً مخابر مشافً وزارة الصحة

 

 2018-2011 تشرٌن العسكري مخابر مشفى صٌدالنً أخصائً أحٌاء دقٌقة

 حٌاء الدقٌقةقسم الجراثٌم واأل فً مشرف

 اإلشراف على الكادر وآلٌات العمل فً القسم -

لتنمٌط والتلوٌن الجرثومً اآللً ا -ختبارات الكٌمٌائٌة الجرثومٌة اال –الزرع والتحسس الجرثومً )

 (والتلوثات الجرثومٌةالعقامة وآلٌات التعامل مع العٌنات  –الدراسات المجهرٌة  –

شراف الٌومً واإلالخبرات العلمٌة والعملٌة ٌكهم طباء المقٌمٌن قٌد االختصاص وتملعلى األشراف اإل -

 على عملهم

 اإلشراف على مشارٌع التخرج لألطباء المقٌمٌن بقصد االختصاص فً التشخٌص المخبري -

 ثومٌةإعداد وتقدٌم محاضرات علمٌة فً علم الجراثٌم والتقانات الجر -

 لتطوٌر آلٌات العمل بما ٌتوافق مع البرتوكوالت العالمٌة الحدٌثة خططوضع فً  شاركةالم -

 العدوى فً المشفىعضو فً لجنة ضبط  -
 

 2020 -2014  سورٌا  -الخاصة جامعة الحواش عضو هٌئة تدرٌسٌة 



 2004-2002 مازن سلوم.صٌدلة د صٌدالنً

تحدٌد احتٌاجات الصٌدلٌة من األدوٌة والمواد الطبٌة بشكل و جدولة وتوزٌع األدوٌة فً الصٌدلة -

 طلبات باالحتٌاجات والتواصل والتنسٌق مع مندوبً الشركات والمستودعات الطبٌةإعداد و دوري

تدقٌق الوصفات الطبٌة من حٌث التداخالت الدوائٌة والتواصل مع األطباء عند اللزوم إلجراء  -

 التعدٌالت المناسبة

تدبٌر بعض  بسبب قلة األطباء والمراكز الطبٌة لعبت فً الصٌدلٌة دور الصٌدالنً المجتمعً من حٌث -

المناسبة وتوجٌه المرضى لمراجعة األطباء  OTCالحاالت المرضٌة البسٌطة وصرف أدوٌة 

 االختصاصٌن فً الحاالت األخرى

 الجرد المالً الدوري -

 

 :المهارات

 (eBURST V 3 - SplitsTree4 – STATITCF – SYSTAT – Taxotron ) برامج العمل على -

 مهارات تواصل وتقدٌم ممتازة -

 Officeالعمل على برامج الـ  -

 العمل بجو الفرٌق وتحمل ضغط العمل -

محفز لفرٌق العمل ألداء مهامه على أكمل وجه والعمل على عكس أفضل صورة للجهة التً أعمل  -

 لدٌها
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 كل الوثائق متوفرة عند طلبها

البحث العلمً واجب  :مؤتمر
وطنً لبناء مستقبل سورٌة 

 الواعد

: Bacteriophageملتهم الجراثٌم  2018نٌسان  جامعة الشام الخاصة

 مستقبل واعد فً معالجة اإلنتانات
 بالجراثٌم المقاومة للصادات

 

العلوم الصٌدالنٌة  :مؤتمر
بٌن التطور والتراجع فً 

 ظل األزمة السورٌة 

: Bacteriophageملتهم الجراثٌم  2018آذار  جامعة الحواش الخاصة

مستقبل واعد فً معالجة اإلنتانات 
 بالجراثٌم المقاومة للصادات

 

المستجدات فً  :مؤتمر
األمور الصٌدلٌة 

المعالجة الدٌنامٌكٌة الضوئٌة  2015تشرٌن األول  جامعة الحواش الخاصة

Pgotodynamic therapy 

تدبٌر األفالم   مجال واعد فً
الحٌوٌة الجرثومٌة واإلنتانات 

 األخرى المقاومة للصادات
الحٌوٌة 

ICDL 2017 ركن البرامج  

TCF  ًالمركز الثقافً الفرنس
 فً دمشق
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 المحادثة القراءة الكتابة 

 اللغة األم اللغة العربٌة

 ممتاز ممتاز ممتاز اللغة الفرنسٌة
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