
 

 

 السيرة الذاتية

 منير عثمانللدكتور 

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  /الصيدلةكلية /

 

 

 البيانات الشخصية والحالة االجتماعية : :أوال

 

 مانعث نسمنير يو :االسم والنسبة

 1/1/1956ذقية الال مكان وتاريخ الوالدة:

 ذكر الجنس:

 متزوج :الحالة االجتماعية

 3 :األوالدعدد 

 قافمشروع األو -الالذقية :ائمالعنوان الد

 

 ثانياً: بيانات الدرجة العلمية:

 

 دكتوراه  :الشهادة

 جيد جدا   :التقدير

 داخلية عامة-أطفالطب  :التخصص العام

 إنتان الدم :التخصص الدقيق

 رومانية :لغة الدراسة

  بخارست :الجامعة

 1991 منح :تاريخ ال

 

 الطبية دكتوراه دولة في العلوم :أعلى درجة علمية 

 اإيفاد بحث علمي إلى روماني رات بحثية:دو 

 اللغات التي يجيدها :

 

 األملغة : اليةالعرب 

 ممتازومانيةالر : 

 وسط :االنكليزية 

 ً   : ثالثا

 الخبرة الوظيفية :آـ 

 ةمنيرة الزالفت            المؤسسة                    ...    نوع الوظيفة               

 حتى تاريخه عة الوادي الدولية الخاصةماج   دكتورذ أستا

 1991 - 2019   كلية الطب   دكتور أستاذ



 

 

 

 ب ـ الخبرة اإلدارية:

 الوادي الخاصةجامعة  – الصيدلة عميد كلية -

 دير عام مستشفى األسد الجامعيم -

 مدير عام مستشفى تشرين الجامعي -

 ء الالذقيةقيب أطبان -

 تينورسوريا لدعضو مجلس نقابة أطباء  -

 جيوالخد رابطة الوليد سسؤم -

 ء سورية لدورتينية لنقابة أطبامسؤول مكتب الروابط العلم -

 

 ً  :تدريسها على المستوى الجامعيتم المقررات التي  :رابعا

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  –الصيدلةكلية  – مراضعلم األ -

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  – الصيدلةكلية  –سعاف أولي إ -

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  – الصيدلةة كلي –صحة عامة  -

 جامعة تشرين – كلية الطب البشري – طب األطفال -

 تشرينجامعة  – طب األسنانكلية  –علم األدوية  -

 تشرين جامعة –األسنان وكلية الصيدلة  طبكلية  –مراض علم األ -

 تشرينجامعة  –ن طب األسناكلية  –سعاف أولي إ -

 تشرين جامعة  –وكلية الصيدلة  ألسناناكلية  –صحة عامة  -

 

 ً  الكتب والمؤلفات : :خامسا

 قرر طب األطفالم -

 

  ً   :األبحاث :سادسا

 إنتان الدم -

 األطفالانصباب الجنب عند  -

 امل على الجنينتأثير تدخين الح -

 لصيفسهاالت في فصل اأسباب اال -

 

 ً  اإلشراف: :سابعا

 قسم األطفال وفي كلية التمريض طبسائل الماجستير في كلية البير من راإلشراف على عدد ك

 

 ً  :المؤتمرات والندوات :ثامنا

 سوريا:رات داخل وخارج عدة مؤتم

 بنانل –اإلمارات  –الجزائر  –ردن األ –لمانيا أ

 

 ً  :تشارات فيهاتقديم االسالموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو :تاسعا

 ي(.ستشفى تشرين الجامعيس وافتتاح مفي تأس)المساهمة  يسهاالمستشفيات وتأس إدارةخبرة في 

 

 

  ير عثمانمنالدكتور               


