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 السيرة الذاتية

 أمل إبراهيم الحكيم: االسم 

المرتبة العلمٌة : مدرسة عضو هٌئة تدرٌسٌة كلٌة الطب البشري جامعة تشرٌن منذ عام  -

5991 

 :الشهادات العلمٌة

/ أكادٌمٌا طب األطفال سان  5991دكتوراه فلسفة فً طب األطفال عام  PhDشهادة  -

 بطرس بورغ  / روسٌا 

/ أكادٌمٌا طب األطفال سان بطرس بورغ  5991شهادة اختصاص فً طب األطفال  -

 /روسٌا

أكادٌمٌا طب األطفال سان بطرس بورغ  5999شهادة الطب العام كلٌة الطب البشري  -

 )لٌنٌنغراد سابقا ( روسٌا

  كلٌة الطب البشري جامعة تشرٌن 3151المشاركة فً تألٌف كتاب طب االطفال عام  -

  كلٌة الطب البشري جامعة تشرٌن 3112المشاركة فً تألٌف كتاب طب االطفال عام  -

 حتى اآلن 5991مدرسة فً كلٌة الطب البشري قسم األطفال منذ عام  -

 

 األبحاث العلمٌة : 

 ة لألمراض التحسسٌة عند األطفال المناعٌلجات بحث علمً بعنوان : المعا .1

Immunotherapy/ sublingual immunotherapy/efor allergic diseases in 

children 

و تم اجراء هذا البحث فً مشفى االسد الجامعً  أمل الحكيمو الدكتورة  الدكتورة غزل دٌب

 جامعة تشرٌن

 تم نشر هذا البحث فً مجلة جامعة تشرٌن العلمٌة

 

 

 بحث علمً  وأطروحة ماجستٌر لطالبة الدراسات العلٌا آالء دٌب بعنوان :  .2

 / دور القلس المعدي المرئً فً تحرٌض نوبات الربو المعند عند األطفال /

 و الدكتورة غزل دٌب مل الحكيمأاشراف الدكتورة 

 جامعة تشرٌن  تم إجراء البحث فً مشفى األسد الجامعً

 

 دٌبغزل أ.د  :باسم الدكتورة 

  مل الحكيمأ د.                  

 د. آالء دٌب                    

 المشاركة فً بحث علمً بعنوان انتشار الربو و التدخٌن فً مدارس الالذقٌة  .3

  Global Asthma Networkمع المركز العالمً للربو و األمراض الصدرٌة 

 .د.عال حشمة ، جمال علوش ، أ.دأ.د امل الحكيم  أ.د غزل دٌب ، أ.د ٌسر محمد  ، 



 

المشاركة فً المؤتمرات و الندوات العلمٌة الخاصة بجامعة تشرٌن و طب األطفال كلٌة الطب قسم  .4

 األطفال

و محاضرات  اإلشراف على أطروحات الماجستٌر لطالب دراسات علٌا طب األطفال و كلٌة التمرٌض .5

 لطالب الدراسات العلٌا 

دراسات العلٌا قسم األطفال مشفى االسد الجامعً و مشفى تشرٌن االشراف على تدرٌب طالب  .6

 الجامعً

 اإلشراف على طالب كلٌة الطب البشري فً مشفى األسد الجامعً و مشفى تشرٌن الجامعٌٌن .7

  تشرٌنتدرٌس مادة علم األمراض )أعراض و تشخٌص ( لطالب كلٌة الصٌدلة جامعة  .8

 رٌض التابعة لجامعة تشرٌن لمدة خمس سنوات األطفال فً مدرسة التمأمراض تدرٌس مادة  .9

 تدرٌس مادة طب األسرة ضمن مادة الصحة العامة فً جامعة تشرٌن  .11

 جامعة القلمون  سنة رابعةلطالب كلٌة الطب البشري  رٌة سرٌدروس  اعطاء .11

 اللغات :

 اللغة العربٌة )اللغة األم ( -

 اللغة الروسٌة )ممتازة ( -

  اللغة االنكلٌزٌة )جٌدة ( -
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