السيرة الذاتية
للدكتور رشيد مسرة
/كلية طب االسنان  /جامعة الوادي الدولية الخاصة
أوال :البيانات الشخصية والحالة االجتماعية :
االسم والنسبة:

رشيد مسرة

مكان وتاريخ الوالدة:يبرود 1954
الجنس :ذكر
الحالة االجتماعية:متزوج
عدد األوالد1:
العنوان الدائم :الالذقية –سوق الصفن
ثانياً :بيانات الدرجة العلمية:
الشهادة :

دبلوم

بكالوريوس

درجة شرف

التقدير

التخصص
-

دكتوراه
-

التخصص العام :الجراحة العصبية
التخصص الدقيق :كدمات الفص الجبهي للدماغ
لغة الدراسة:
الجامعة:

-اعراض سريرية -تشخيص عالج

اللغة الروسية
معهد كييف لالبحاث

معهد الطب في مدينة روستوف على الدون

العلمية في الجراحة العصبية
تاريخ المنح :

1979

1983

1987

 أعلى درجة علمية PHD :في الجراحة العصبية
 دورات بحثية:مهمة بحث علمي في فرنسا لمدة  6اشهر  1997-1996في مشفى نيكر لالطفال-باريس
اللغات التي يجيدها :





العربية :
االنكليزية  :جيد
االفرنسية :جيد
الروسية :جيد جدا

ثالثا ً :
آـ الخبرة الوظيفية :
نوع الوظيفة

الفترة الزمنية

المؤسسة

مدرس في قسم الجراحة

جامعة تشرين

1993-1987

استاذ مساعد في قسم الجراحة

جامعة تشرين

1999-1993

استاذ في قسم الجراحة

جامعة تشرين

ب ـ الخبرة اإلدارية :عضو في مجلس قسم الجراحة

-1999وحتى تاريخه

خالل  25عاما

رابعا ً :المقررات التي تم تدريسها على المستوى الجامعي:
-1الجراحة العصبية لطالب الصف الحامس والسادس وطالب الدراسات العليا منذ 1987
-2تشريح الدماغ والنخاع الشوكي واالعصاب لطالب الدراسات العليا في كلية الطب البشري
-3الجراحة الصغرى في كلية طب االسنان بجامعة تشرين لمدة  3سنوات
خامسا ً :الكتب والمؤلفات :
كتاب الجراحة العصبية لطالب الصف الخامس في كلية الطب البشري (عدد )2
امراض وسريريات الجراحة العصبية لطالب الصف الخامس (عدد)2
سادسا ً:األبحاث:
 -1االصابات المنتشرة للمحاور االسطوانية للدماغ ( الصورة السريرية  ,التشخيص ,
العالج) 1998
 -2تناذر ذيل الفرس من منشأ فقري 1994
 -3عالج االورام الدموية المزمنة 1994
 -4االشكال السريرية الورام جذع الدماغ (مشفى نيكر لالطفال –باريس)
 -5كدمات الفصوص الجبهية للدماغ 1992-
 -6كدمات الدماغ المترافقة باورام دموية 1995
 -7االصابات الرضية للعمود الفقري والنخاع الشوكي
سابعا ً :اإلشراف:
االشراف على عدد كبير من رسائل التخرج لطالب السنة السادسة بكلية الطب البشري منذ
 -1987وحتى تاريخه
االشراف على رسائل الماجستير لطالب الدراسات العليا في الجراحة العصبية والعامة (عدد)6
ثامنا ً :المؤتمرات والندوات:
شاركت بعدد كبير من المؤ تمرات والندوات في كل الجامعات السورية ومؤتمرات رابطة
الجراحة العصبية بمعدل  4-3مؤتمرات سنويا

تاسعا ً:الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيها:
تنظيم العملية التدريسية والتعليمية

الدكتور رشيد مسرة

