
 

  بيانات أعضاء الهيئة التعميمية المطموبة لإلدخال في موقع جامعة تشرين الجديداستمارة 

 فهاز دمحم حيدر :االسم الثالثي بالمغة العربية
 Fawaz Mohammad Haidarاالسم الثالثي بالمغة اإلنكميزية/الفرندية: 

 الرحة العامة :يةبالمغة العرب الدقيق االختراص
 Public Health اإلنكميزية:االختراص بالمغة 

 :االختراص بالمغة الفرندية
 fawazhaidar13@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

   أستاذ مداعد   :المرتبة العممية

  األستاذ الدكتهر  المسمى العممي:

 الشهادات األكاديمية:

 بالمغة الفرندية بالمغة االنكميزية بالمغة العربية العشهان العام
  Doctor in medicine إجازة دكتهر في الطب البذري  7891
  PhD Doctorate PhDدكتهراه دولة  7881

 الخبرات األكاديمية والتدريسية:

 بالمغة الفرندية بالمغة االنكميزية بالمغة العربيةالعشهان  العام

7881-
0207 

تدريس مقررات الرحة العامة والطب 
الهقائي والسهشي وطب األسرة في 
كميات الطب البذري والريدلة في 

 جامعة تذرين

Teaching the subjects: 
Public health , Preventive 
and occupational medicine , 
and Family Medicine in 
Faculties of Medicine, and 
Pharmacy, in Tishreen 
University  

 

7881-
0221 

تدريس مقرري الرحة العامة والطب 
الهقائي والسهشي في كمية الطب البذري 

 في جامعة حمب

Teaching the subjects: 
Public health , Preventive 
and occupational medicine , 
in Aleppo University 

 

0271-
0207 

تدريس مقررات الرحة العامة والطب 
وعمم الهقائي والسهشي وطب األسرة 

األمراض وأساسيات صحة التغذية في 
وإدارة  كميات الطب البذري والريدلة

 األندلس الخاصة في جامعة السذافي

Teaching the subjects: 
Public health , Preventive 
and occupational medicine , 
Family Medicine , and 
Nutrition Health Essentials  
in Faculties of Medicine, 
Pharmacy, and Hospitals 
Management in Al-Andalus 
University 

 

الرهرة الذخص

 ية:
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7881-
 ة ث العمسيه البح 0271

The published 
publications, translations, 
essays and accurate 
scientific researches:    

 PhD Thesis: "The 
state of the central 
hemodynamic in the 
workers of machine-
building dusty 
profession" .  

 A scientific research 
about 'smoking' 
among the students 
of medicine in 
Tishreen University. 

 A scientific research 
about air pollution 
and cancer in some 
provinces of Syria 

 A scientific research 
: " An analytic study 
of the number of 
patients visited at 
Al-basil hospital for 
cardiology in Lattakia 
governorate" 

 A scientific research 
: " An analytic study 
of the reality of 
health services 
provided in health 
sector facilities in 
Syria" 

 A scientific research 
: " The reality of 
health education in 
Lattakia governorate 
during the period 
2010-2017" 

 A scientific research 
: " The use of 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markov chains to 
predict the total 
number of outpatient 
days in Syrian public 
hospitals"  

 

7881-
0278 

تأليف العديد من الكتب الجامعية في 
تخررات الرحة العامة والطب 
الهقائي والسهشي وأساسيات صحة 
الغذاء في كميات الطب البذري 

لة وإدارة السذافي في جامعتي والريد
 تذرين واألندلس

The published books: 
Public health , Preventive 
and occupational medicine , 
and Nutrition Health 
Essentials in Faculties of 
Medicine, Pharmacy, and 
Hospitals Management in 
Tishreen and Al-Andalus 
Universities 

 

 

  ات العممية والمهنية واإلدارية:الخبر 

 بالمغة الفرندية بالمغة االنكميزية العشهان بالمغة العربية العام

7881-
0277 

رئيس قدم طب األسرة والسجتسع 
 )الرحة العامة سابقًا(

- Chief of Department of 
Family & Community 
Medicine (previously public 
health) since 27.11.1996 
up-to 1.9.2011 unceasingly.                          

 

0272-
0271 

نائب عسيد الكمية لمذؤون اإلدارية 
 والطالبية 

- Vice dean for 
administrative and student 
affairs since 22.9.2014 up-
to 21.8.2017 

 

 

7881 
حتى 
 تاريخو

اإلشراف العمسي والسذاركة باإلشراف 
عمى العديد من رسائل الساجدتير 

 والدكتهراه 

Scientific supervise: Many 
students of master & 
Doctorate at Tishreen 
University 
 

 

7889 
حتى 
 تاريخو

عزهية العديد من المجان السهشية 
 والبحثية والعمسية :

المجشة العمسية لمبهرد العربي -
 0221سجتسع من اختراص طب ال
  0278وحتى 

لجشة األمراض السهشية في محافظة -
 حتى تاريخو 0227الالذقية 

 0221لجشة الجهدة واالعتسادية  -

Professional committees in 
which he participated as a 
member:  
The scientific committee of 
the Arab Board Community 
Medicine since 2006-2019  
Committee of occupational 
diseases in Lattakia / since 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتى تاريخو
العديد من لجان البحهث العمسية  -

والحكم عمى رسائل الساجدتير 
ى حت 7889والدكتهراه رئاسة وعزهية 

 تاريخو
لجشة التعميم اإللكتروني في كمية  -

   0221الطب البذري مشذ عام 

2001 up-to-date.  
 
Committee of Quality & 
Accreditation in faculty of 
medicine / since 2005 up-
to-date.  
 
Many committees for the 
scientific research / since 
1998 up-to-date.  
 
Committee of e-learning in 
faculty of Medicine / since 
2007 up-to-date.  
 

 

 : االستسارةرقم الجهال في حال وجهد أي استفدار عن السعمهمات الهاردة في  

 2840881202  

2811748112 

 


