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العقم وسرطانات , ة تبدالت الصيغة الصبغية المرافقة للتشوهات الخلقية زراعات الدم ونقي العظم لدراس:) دورة في   -1

 دمشق –هيئة الطاقة الذرية ( الدم 

 دمشق –هيئة الطاقة الذرية ( القياس الخلوي بالتدفق المبدأ والتطبيقات : ) دورة تدريبية في -2
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 :الخبرة التدريسية

 .1551وحتى  1553جامعة البعث  لألعوام /لثة في كلية طب األسنانعلم األمراض العام لطالب السنة الثا -1

 .1551وحتى  1553جامعة البعث  لألعوام /علم األمراض الخاص لطالب السنة الثالثة في طب األسنان -2

 .2113وحتى  1551لألعوام الدراسية / جامعة البعث/الطب كلية/علم النسج العام لطالب السنة الثانية  -3
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 .2119وحتى  1551لألعوام / جامعة البعث / كلية الطب /علم التشريح المرضي العام لطالب السنة الثالثة  -2
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