
1 

 

                                  البعثمعة اج
                            كليَّة الطب البشري
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 DIB                          ب                      الكنية: دي

   Professor since .0111/ 01/01 تاريخ المرتبة العلميَّة: أستاذ من
 

 الشهادات العلميَّة:
 .0191فرنسا عام   IIجامعة فيكتور ساكاالن بوردوكليَّة الطب شهادة دكتوراه باختصاص علم النسج من   -0

Doctorate of histology from SACALIN Victor University(Bordeaux II) 

Franca 1986.                                                                               
    .0191فرنسا عام  IIمن جامعة بوردو الخلويَّة  البيولوجيا باختصاص شهادة دبلوم الدراسات المعمَّقة -2

     Diploma of advanced studies of cellular biology from university of  

  Bordeaux II Franca 1983.                             
 .0111جامعة حلب عام  شهادة دكتور بالطب البيطري -1

Doctor of vetinary medicine from Alep university 1977.                 

 
 الكليَّات التي درست فيها:

 ومن العام   2114حتى  0191تدريس مقرر النسج العام في كليَّة طب األسنان بحماة من الفترة بين عام -0
 .2100حتى 2112

 . 2111حتى  0191تدريس مقرر النسج في كليَّة الطب البيطري من العام  -2
 .2111-2112جامعة القلمون الخاصَّة عام  -تدريس مقرر النسج العام والخاص في كليَّة الطب  -1
-2101 و 2101-2111لألعوام تدريس مقرري النسج العام والخاص في كليَّة الطب جامعة حلب  -4

2100  . 
 وحتى اآلن. 2112تدريس مقرري النسج العام والخاص في كليَّة الطب جامعة البعث منذ العام -2
 لعدَّة أعوام.تدريس مقرر النسخ الخاص في طب األسنان في حماة  -1
 كليَّة طب األسنان منذ تأسيسها حتى اآلن.  جامعة البعث يس مقرر النسج العام فيتدر  -1
  .2101-2101تدريس مقرر النسج الخاص في كلية طب األسنان في جامعة البعث خالل عامي  -9
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 عناوين المؤلفات العلميَّة:
 .2100-2101جامعة البعث منشورات  البشري كلية الطب  .كتاب علم النسج الخاص  -0
 .2102-2100جامعة البعث  البشري مخطوطة علم النسج العام كليَّة الطب -2
 .2101 الخاصَّة جامعة الحواش البشري مخطوطة علم النسج العام كليَّة الطب -1
 .2109مخطوطة علم النسج الخاص كليَّة الطب البشري جامعة الحواش الخاصَّة  -4
 .2102ان جامعة البعث مخطوطة علم النسج العام كليَّة طب األسن -2
 .2102مخطوطة علم النسج الخاص بالفم واألسنان كليَّة طب األسنان جامعة البعث  -1
 .2114-2111جامعة البعث  لنسج كليَّة الطب البيطري منشوراتكتاب علم ا  -1
 .0112-0110كتاب علم النسج كلية الطب البيطري منشورات جامعة البعث   -9
 .0114-0111كتاب علم النسج القسم العملي كلية الطب البيطري منشورات جامعة البعث   -1
 .0111-0111علم النسج والجنين المعهد المتوسط البيطري منشورات جامعة البعث  -01

 األبحاث العلميَّة المنشورة:
 IgMاإلعتالل العصبي المتعد ِّد المرافق لإلعتالل الغامي وحيد النسيلة  -0

  Polyneuropathy associated with gammapathy monoglonal IgM 

ونشر في مجلة جامعة البعث عام  0111في فرنسا عام  IIالبحث في كلية الطب البشري بجامعة بوردو  أجري
 /.2/ العدد/20بالمجلَّد رقم / 0111

 زيولوجيَّة""دراسة مورفولوجيَّة وكهروفي لإلعتالل العصبي الكحولي النموذج الحيواني -2
The animal models of alcoholic neuropathy: Morphologic and electro- 

Physiologic study.                                                                                       

في مجلَّة جامعة البعث عام ونشر  0111في فرنسا عام   IIأجري البحث في كليَّة الطب البشري بجامعةبوردو
 /.4/ العدد /20بالمجلَّد رقم / 0111

1- J.p. ATTALI, M. GIOUX, C. HENRY, M. DIB, et L, TRAISSAC,:  

Etude experimental du traitement des paralysies larynges en 

fermature par microsuture anastomose branche descendante du XII 

nerf du muscle crico-arytenoidien posterieur (18 cas)  

83 CONGRES FRANCAIS PARIS/ SEPT. 1986                                   

4- Vital C, Dumas P, Latinville D, Dib M, Vital A, and 

Brechenmacher C, (1986) Relasing inflammatory demyelinating 

polyneuropathy in a diabetic patient. Acta Neuropathol (Berl) 71: 94-

99. 
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5-      Dib M, Vital A, Vital C, Georgescault D, Baquey A, and Bizian 

J,(1987) The C57BL mice: an animal model for inflammatory     

demyelinating polyneuropathy.J. Neurol. Sci., 81: 101-111.                  

1- Vital C, Loiseau P, Julien J, Vallat J.P, Deminiere C, Massonnat R, 

VitalA, Dib M, Bacquey A, Bizian J, (1985) Pathologie du nerf 

peripherique dan 30 cas de gammaphathie monoclonale. New Reve, 

FrHematol 27: B1.                                                                                        
حددداد جددورجه شددايين شددريحه ديددب محمددوده مسددوا جهدداد. تددأ ير اإل دداوة ونوعيَّددة األعددال  فددي و ن الجسددم  -1

 /.1/ العدد /01مجلَّة جامعة البعث المجلَّد رقم / 0111والنشاط المنسلي عند ذكور األرانب المحليَّة.
 

 21/0/2121حمص في /
 
        

 األستاذ الدكتور محمود ديب                                                                                
 


