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Abstract: Disclosed is a method for the in vitro detection of strains of Legionella pneumophila, 
resistant to antibiotics, in particular to the fluoroquinolones. Also disclosed are nucleotide probes 
and a kit of reagents allowing the detection of Legionella pneumophila bacterial strains that are 
resistant to antibiotics, in particular of the fluoroquinolone type.
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في كلية الطب البشري جامعة البعث ٢لمادة األحياء الدقيقة تدريس المقرر النظري ٢٠١٨-٢٠١٧-٢٠١٦

كلية في  ريري الجراثيم السعلم ، علم الجراثيم الجهازي وعلم الطفيليات والفطور: تدريس المقرر النظري للمواد التالية
اختصاص مخابر -لصحيةالعلوم ا

تقديم الطلب للحصول على براءة اختراع على مستوى الواليات المتحدة األمريكية  ٢٠١٦

البيولوجيا  تطبيقات(المشاركة في اليوم العلمي للتقانات الحيوية في جامعة البعث وتقديم محاضرة بعنوان  ٢٠١٦
)الجزيئية في المجاالت الطبية

ابة بفيروس اإلص(العلمية التعريفية عن مرض انفلونزا الخنازير وتقديم محاضرة بعنوان  الندوة المشاركة في ٢٠١٦
)H1N1انفلونزا الخنازير 

ندب إلى جامعة البعث  ٢٠١٦

امعة البعث المشاركة في التدريس النظري لطالب الماجستير في التشخيص المخبري كلية الصيدلة ج ٢٠١٦-٢٠١٥
المناعة وتقنيات البيولوجيا الجزيئية في وتقديم عدة محاضرات  
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التعيين في الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي ٢٠١٥

على مستوى فرنسا تراع قبول براءة اخ ٢٠١٤

Méthode de détection in vitro de souches de Legionella peneumophila 
résistantes aux antibiotiques

رقم معاهدة التعاون  EP20140752354تطبيق رقم الطلب: نوع المنشور EP3013980 A1رقم اإلصدار
 ١٧تاريخ التسجيل ٢٠١٦) مايو(أيار  ٤تاريخ النشر  PCT)PCT/FR2014/051488(بشأن البراءات 

٢٠١٣حزيران  ٢٧تاريخ األولوية ٢٠١٤) يونيو(حزيران 

فرنسا وتقديم محاضرة بعنوان -في مدينة ليون   Sympolegioحضور المؤتمر العلمي  ٢٠١٣

Approche moléculaire de la résistance aux fluoroquinolones chez Legionella 
pneumophila

مقاربة جزيئية للمقاومة على الفلوروكينولونات لدى جرثومة الليجيونيال الرئوية

بعنوانفي باريس وتقديم محاضرة علمية   Riccaiحضور المؤتمر العلمي  ٢٠١٢

Suivi de la cinétique des charges bactériennes par PCR en temps réel chez les 
patients atteints de légionellose.

في الوقت الحقيقي عند المرضى المصابين  PCRمتابعة المخطط الحركي للحمل البكتيري عبر تقنية ال 
.بمرض الليجيونيللوز

محاضرة بعنوان وتقديمفرنسا  -في مدينة  ليون   Sympolegioحضور المؤتمر العلمي  ٢٠١١

Quantitative Real‐time PCR (qPCR) for diagnostic and prognostic purposes in 
legionellosis patient

الكمي لتشخيص وتحديد اإلنذار لدى مرضى الليجيونيللوز PCRتقنية ال 

يقة الحصول على منحة من وزارة التعليم العالي للحصول على شهادة الدكتوراه في األحياء الدق ٢٠١٠
)٢٠١٠إعالن البعثات العلمية (

رئيس قسم المخبر اإلسعاف في المشفى الوطني في حمص ٢٠١٠-٢٠٠٩

بعث ال على القسم العملي في مادة الكيمياء الحيوية لطالب الطب البشري جامعةاإلشراف  ٠٠٩٢-٢٠٠٨
لعامين دراسيين متتاليين

)الطبية مخبر الدكتورة لبانة شدود للتحاليل(إنشاء وإدارة مخبر خاص للتحاليل الطبية في حمص  ٢٠٠٧
نوان إعداد بحث علمي في إطار الحصول على شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري بع ٢٠٠٧-٢٠٠٦

تغيرات وظائف الدرق في بعض األمراض غير الدرقية
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 -فرنسا  _من جامعة جوزيف فورييه غرونوبل) مناعة، جراثيم، فيروسات(دكتوراه في األحياء الدقيقة    ٢٠١٤
مخبر مشفى غرونوبل الجامعي_ مخبر التأقلم واإلمراضية لألحياء الدقيقة

laboratoire adaptation et pathogénie des micro‐organismes et laboratoire de CHU

غرونوبل -في اللغة الفرنسية من جامعة جوزيف فورييه قسم اللغة الفرنسية  DELFشهادة   ٢٠١٣

في علم الجراثيم الطبي) Paris Diderot(7دبلوم جامعي من جامعة باريس  ٢٠١٣

شخيص أعرق المعاهد العليا للت -دبلوم في علم الجراثيم الطبي من معهد لويس باستور في باريس  ٢٠١٣
المخبري الجرثومي

(Cours de Bacteriologie medicale, Institut Pasteur,2013)

لب مخبر مشفى ح_ كلية الطب البشري_ شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري من جامعة حلب ٢٠٠٧
بتقدير جيد جدا_ الجامعي

جامعة حلب_شهادة الطب البشري   ٢٠٠٢

شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي  ١٩٩٦

الشهادات العلمية الحاصل عليها
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اللغة األماللغة العربية 

وممارسة اللغة بشكل يومي  DELFشهادة اللغة الفرنسية 
وعلميا لمدة أربع سنوات

م  في اتباع دورات حتى المستوى المتقداللغة االنكليزية 
 Wall Street Institute الدولي معهدال

 درجةشهادة متوسط أعلى من معهد اللغات جامعة البعث ب
٩٨/١٠٠
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