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 المؤهالت العلمية

 
  1992اإلنتانية عام ( في األمراض PH.Dشهادة الدكتوراه  )   : المؤهـل العـــلمي

  األمراض الباطنية  : االختصاص العـــام
  األمراض اإلنتانية : االختصاص الدقيق
الجامعة المانحة 

                          للشهادة
 -,االختصاص والدكتوراه 1984إجازة في الطب البشري من جامعة دمشق عام : 

 ادليننغر -المعهد الطبي الثاني باسم ميشنيكف 
 

  ليننغراد -روسيا: البلد التي تخرج منها
تاريخ الحصول على 

 الشهادة
 1992( في األمراض اإلنتانية عام PH.Dالدكتوراه  ) :

 

   أستاذ مساعد : المرتبة العلمية
 األمراض الخمجية لطالب السنة الخامسة والسادسة  : المقررات التدريسية

 
 المناصب العلمية و اإلدارية:

 2014نيسان  10ولغاية  2009أيار  30معاون وزبر التعليم العالي للشؤون الصحية منذ -1
  مديراً لمديرية المشافي التعليمية في وزارة التعليم العالي    2009ولغاية ايار  2008تموز من  -2
 2008وحتى تموز  2005نائب عميد كلية الطب للشؤون العلمية من ايار  -3
 2005لغاية ايار  2000/ 5/ 9الطب للشؤون اإلدارية والطالبية منذ نائب عميد كلية  -4
 1999رئيس شعبة األمراض اإلنتانية في مشفى المواساة منذ عام  -5
 1994تشرين الثاني عام  10مدرس في قسم األمراض الباطنة منذ  -6
 2002أيلول عام  9أستاذ مساعد في قسم األمراض الباطنة منذ -7
 



 

 اركت بها خالل الفترة السابقة  :اللجان التي ش
 عضو مجلس الشؤون العلمية في جامعة دمشق  -1
 عضو لجنة تعادل الشهادات في جامعة دمشق  -2
 عضو لجنتي التأليف والنشر وجوائز التأليف في جامعة دمشق  -3
 عضوا في لجنة األمراض المشتركة في وزارة الصحة ممثاًل عن التعليم العالي -4
 ي اللجنة الوطنية لمكافحة التدرنعضوا ف -5
 عضو في لجنة مكافحة اإليدز -6
عضوا في الهيئة العربية لترشيد استخدام الصادات الحيوية والتي عقدت مؤتمرها الثاني في كلية الطب البشري  -7

 2002بجامعة دمشق عام
 العالي ووزارة الصحةعضو في اللجان التحضيرية للعديد من المؤتمرات العلمية في وزارة التعليم  -8
 عضو مجلس التعليم العالي -9

 نائب رئيس مجلس اإلشراف على المشافي الجامعية  -10
 رئيس المجلس العلمي لألورام في المشافي الجامعية -11
 رئيس لجنة األخالق الحيوية في وزارة التعليم العالي  -12
 يةعضو لجنة كوااللمبور لألخالق الحيوية للدول اإلسالم  -13
 

 الكتب المؤلفة و األبحاث المنشورة
 2002عام  2دراسة مقارنة حول البروسيال نشرت في مجلة اتحاد الجامعات العربية العدد  -1
كتاب األعراض والتشخيص لطالب السنة الثالثة في كلية الطب البشري بجامعة دمشق بمشاركة عدد من اعضاء   -2

 طنة .الهيئة التدريسية في قسم االمراض البا
 كتاب األمراض الخمجية لطلبة السنة الخامسة في كلية الطب البشري بجامعة دمشق بمشاركة الدكتور مروان الوزة  .  -3
دراسة انتشار الحمة دلتا عند المرضى ايجابي العامل االسترالي واثر ذلك على تطور االفة الكبدية :د. زياد درويش , -4

 .2003نشر البحث في مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية  عام زار الضاهر  ند.تهاني العلي  , د. 
د. محمد  -د مروان الوزة  -د. نزار الضاهر -تمزق كيس  عداري في الحاجز بين البطينين  :د. جمانة العظمة  -5

 2004عام  2العدد  6مجلة المجلس العربي لالختصاصات الطبية المجلد وحيد رجب بك : 
عند مرضى السل  واألصحاء  من االستعداد لإلصابة  وشدة  HLAالكريات البيض  دراسة مقارنة لمستضدات-6



 األولتشرين  12د. نزار الضاهر  قبلت للنشر في   المجلة الطبية السعودية   -المرض بالسل   : د .الهام حرفوش 
 2008( 11) 29ونشرت في العدد   2008

  -د. فايزة قبيلي -بالتهابات جهازية .د .محمد وائل تسابحجي  دراسة مستويات طليعة الكالستونين عند المصابين -7
 2008كانون الثاني   8العدد  4د. نزار الضاهر : مجلة التشخيص المخبري المجلد 

معدل انتشار األمراض المعدية المنقولة بالدم لدى المتبرعين بالدم في مركز جامعة دمشق لنقل الدم وأهمية تدابير -8
د. نزار الضاهر  : مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية المجلد السادس  -ها . د. تهاني العلي السالمة في إنقاص

  2010العدد األول عام  -والعشرون 
 

 المشاركات في المؤتمرات
 كلية التربية جامعة دمشق    - 1995أب  15-5دورة تأهيل تربوية -1
 1999ندوة حول الوبائيات في ألمانيا في أيار   -2
 1999ندوة  األولى حول ترشيد الصادات في عمان عام تشرين األول ال -3
 2000ندوة لمنظمة الصحة العالمية حول التدرن في عمان تشرين األول  -4
 2001ندوة لمنظمة الصحة العالمية حول األمراض اإلنتانية في عمان أيلول  -5
  2002 معة دمشق في أيار الندوة الثانية حول ترشيد الصادات في كلية الطب البشري بجا -6
 ندوة حول التدرن في كلية الطب البشري بجامعة دمشق  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية -7

 2002في تشرين األول 
  2004آذار  27-25الندوة الثالثة للجمعية العربية لالستخدام األمثل للمضادات الميكروبية  في القاهرة   -8
 2004ي ليون ) فرنسا ( في حزيران ندوة حول اخماج المشافي ف-9

  2005تشرين الثاني عام  24-21 45أسبوع العلم  -10
 دورات في تعليم اللغة اإلنكليزية في مركز تعليم اللغات في جامعة دمشق  -11
 دورات عديدة في اعداد المناهج واللوائح واالسئلة المؤتمتة -12
 حول تصنيف كليات الطب في الدول اإلسالمية 2007إيران  –مؤتمر عمادات كليات الطب في كيش  -13
  2008ندوة حول األخالق الحيوية في الدول اإلسالمية في المحمدية في المغرب  -14
 2010 كوااللمبور لألخالق الحيوية للدول اإلسالميةمؤتمر حول األخالق الحيوية  في   -15

 
  اإلنكليزية  :جيد جدا  –الروسية بطالقة  اللغات ـ



 

 
 

 
 
 
 
 
 


