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  المؤهالت العلمية
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 (I)جامعة نانسي األولى  : للشهادة

  فرنسا :  البلد التي تخرج منها

تاريخ الحصول على 
  1990 : الشهادة

  أستاذ مساعد :  المرتبة العلمية
  
 

  المقررات التدريسية
  
  

  1الكيمياء الحيوية 
  2الكيمياء الحيوية  

  
 

  المناصب العلمية و اإلدارية:
  
  

  2013-2009احلياة يف كلية طب األسنان جبامعة دمشق (رئيس قسم علوم( 
     ، إنشاء وجتهيز خمرب للتحاليل الطبية يف مشفى جراحة الفم والفكني يف كلية طب األسنان جبامعة دمشق

  2002واإلشراف املستمر على مجيع التحاليل املخربية اجملراة فيه منذ عام 
  
 

  الكتب المؤلفة و األبحاث المنشورة
  

  2012لطالب السنة األوىل طب أسنان ( العملي" النظري والقسم  –) 2"الكيمياء الطبية (كتاب( 



  2011لطالب السنة األوىل طب أسنان ( "النظريالقسم  –) 1"الكيمياء الطبية (كتاب( 
  ملشاركة) ( العملي"القسم  –) 1"الكيمياء الطبية (كتاب  )2011لطالب السنة األوىل طب أسنان (
 2007لطالب السنة األوىل طب أسنان. (القسم النظري"  –"الكيمياء احليوية واملرضية  كتاب( 
  ملشاركة) (القسم العملي" -"الكيمياء احليوية واملرضيةكتاب  )2002لطالب السنة األوىل طب أسنان (
  ، ن. قوشجيع. شـقيفة -1

  وجوده وتركيزه يف املظاهر ا�لتهابية.حتري الكولسرتول ومعايرته يف سوائل الكيس اجلذري وعالقة كل من 
  74-65، صفحة 10، العدد 4، اجمللد 2013اجمللة العربية للعلوم الصيدلية، 

  ع. شـقيفة -2
ملكورات العنقودية يف العيادات السنية اجلراحية.   دراسة التلوث 

  192-175، صفحة 2، العدد 21، اجمللد 2005جملة جامعة دمشق للعلوم الصحية، 
  ، س. فرادان، ف. بريو، ب. سيزبوة، ب. آران، م.أ. دروسدوفسكيع. شـقيفة -3

ضي.  شحميةوللمؤشرات ال HDL2، للـ LpAIالتغريات الفيزيولوجية للـ    لفرنسية)يف الرجل الر )  
  364-361، صفحة 52، العدد 1994اجمللة الفرنسية: التحاليل البيولوجية السريرية،   
  سيزبوة، م.أ. دروسدوفسكي، ب. ع. شـقيفة -4

ئي على اجلزيئة ال   لفرنسية) عند اإلنسان. HDL2، وحتت القسم LpAIة شحميثري النشاط الفيز )  
ضة،      166-165، صفحة 9، العدد 1994اجمللة الفرنسية: العلم والر
  ع. شـقيفةج. ستاينمتز،  -5

لفرنسية). LpAIة شحمياجلزيئات الربوتينية ال   )  
ريــس، إاب "مصــادر يف البيولوجيــا الســريرية"، الناشــرين: ج. سيســت، ج. هيــين، ف. شــيل. مطبعــة يف كتــ   لســيفيه، 

  413-406، صفحة 1990
  ، س. فيزفيكيس، ج. هيين، ج. سيستع. شـقيفةج. ستاينمتز،  -6

يف املصــل، وحتديــد القــيم القياســية  LpAIة املصــلية شــحميالعوامــل البيولوجيــة املــؤثرة علــى تراكيــز اجلزيئــات الربوتينيــة ال  
النكليزية)الطبيعية.  )  

  680-677)، صفحة 4(36، العدد 1990اجمللة األمريكية: الكيمياء السريرية،   
ج، ج.فرار، ب.ميته، ج.سيست، س.فيزفيكيس، ع. شـقيفة -7   ج.ستاينمتز، م.م.غالتو، و.كا

ئـــــي ذو البعـــــدين للربوتينـــــات املصـــــلية   ة املصـــــلية ذات الكثافـــــة العاليـــــة خـــــالل شـــــحميوالربوتينـــــات ال الـــــرحالن الكهر
إلنكليزية)اإللتهاب.  )  

ئي،    784-781، صفحة10، العدد1989اجمللة اإلنكليزية: الرحالن الكهر



  ، ج. هيين، ج. سيستع. شـقيفةج. ستاينمتز،  -8
لفرنسية). LpAIة لشحميالقيم القياسية الطبيعية للجزيئات الربوتينية ا   )  
  294-293، صفحة 15، عدد 1989اجمللة الفرنسية: املعلومات العلمية للبيولوجي،   
ج، ، ع. شـقيفة -9   ج.ستاينمتز، ب.ميته، ج.فرار، م.م.غالتو، ج.سيستس.فيزفيكيس، و.كا

ا يف عدة حا�ت إلتلشحميتطورات الربوتينات ا   هابية خمتلفة بواسطة ة املصلية البشرية ذات الكثافة العالية وصميما
لصفائح الصغرية.  ئي ذي البعدين  إلنكليزية)الرحالن الكهر )  

ئي،      623، صفحة 9، عدد 1988اجمللة اإلنكليزية: الرحالن الكهر
 

  تالمشاركات في المؤتمرا
  

  ،(جامعة دمشق) 2010/  5/  20-18ملتقى طب الفم الثالث 
  2010/  4/ 17-15(جامعة دمشق)، المؤتمر العلمي الرابع لطب األسنان 
  ،(جامعة دمشق) 2008/  5/ 29-27المؤتمر العلمي متعدد االختصاصات 
  ،(جامعة القلمون) 2007/  6/  9اليوم العلمي األول لكلية طب األسنان 
 2003/  1/  27-25(جامعة دمشق)،  تحت شعار "الطرق الحديثة في مداواة األسنان اللبية والترميمية" مؤتمر مداواة األسنان 
  ،(جامعة دمشق) "2000/  4/ 14-12المؤتمر العلمي الثالث لمداواة األسنان تحت شعار "مداواة األسنان فن وصحة وجمال 
  ،(جامعة البعث) 1998/  11/  12-7أسبوع العلم الثامن والثالثون  

ئــي علــى اجلزيئــة الربوتينيــة ال - الرئيســية يف  شــحميةواملؤشــرات ال HDL2، وحتــت القســم LpAIة شــحميثــري النشــاط الفيز
  مصل اإلنسان.

  سور-، دمشق1994نيسان،  28-25املؤمتر الثالث هليئة خمابر التحاليل الطبية،   
ضي. شحميةوللمؤشرات ال HDL2، للـ LpAIالتغريات الفيزيولوجية للـ  -   الرئيسية عند الر

ريس1993كانون األول،   9اجلامعية، يات املستشف يف وجيامؤمتر اجللسات الوطنية الثانية للبيول    ،  
ضة على الـ  -   ة الرئيسية.شحميواملؤشرات ال LpAIثري الر

  فرنسا-، كان1993ايلول،  25مؤمتر يوم مستشفيات النورماندي،   
ـــــات ا التطـــــور - لصـــــفائح الصـــــغرية للربوتين ـــــي ذي البعـــــدين  ئ ـــــرحالين الكهر ـــــة ة املصـــــلية ذالشـــــحميال ـــــة العالي ت الكثاف

ا يف عدة حا�ت إلتهابية خمتلفة.   وصميما
ئي ذي البعدين،      النمسا-، فيينا1988تشرين الثاين،  11-8مؤمتر الرحالن الكهر

ئي ذي البعدين طوال فرتة اإللتهاب.شحميدراسة الربوتينات ال - ا بواسطة الرحالن الكهر   ة املصلية وصميما
  فرنسا-، بونت موسون1988تشرين األول،  7-3املؤمتر الدويل السابع للبيولوجيا املستقبلية،   

رتفاع الكولسرتول يف الدم. AIمعايرة وقياس الصميم الربوتيين  -   عند األشخاص املصابني 
  فرنسا-، بونت موسون1988تشرين األول،  7-3املؤمتر الدويل السابع للبيولوجيا املستقبلية،   

  
  
 



 

  
  
 

  الجوائز العلمية و األكاديمية
  

   
  
 

  اللغات
  

 (اللغة األم) العربية 

 نكليزية�ا 
 الفرنسية  

  
  
  
 


