
  نشرة المعلومات الذاتیة و العلمیة
  الخاصة بالدكتور عبد الفتاح عباس

  عبد الفتاح عباس  :االسم و النسبة * 
  ١٩٦٠/  ١٢/  ٢٠طرطوس  / الرقمة  :مكان و تاریخ الوالدة * 
  ٣: عدد األوالد          -          متزوج  :الحالة العائلیة * 
  شارع اتحاد الكتاب العرب  -مشروع األوقاف  - الالذقیة  :العنوان * 

    ٠٤١ -  426165: عیادة *   ٠٤١ - ٤١٤٨٣٥: منزل  :ھـ                
          ٠٩٣٢٦٣٨٩٦٣: جوال                                        

  drafabbas@hotmail.com: برید الكتروني           
 

  : المؤھالت العلمیة * 
  .بتقدیر جید جدا  ١٩٨٤جامعة تشرین  -ري إجازة دكتور في الطب البش -   
  . ١٩٩٢بولندا / الطب في وارسو  ةأكادیمی -شھادة اختصاص في األمراض الباطنة  -   
  . ١٩٩٥بولندا / الطب في وارسو  ةأكادیمی - شھادة اختصاص في أمراض الكلیة  -   
  . ١٩٩٦ا بولند/ الطب في وارسو  ةأكادیمی -شھادة دكتوراه في أمراض الكلیة  -   
  

  :الوظیفة الحالیة * 
   )اختصاص أمراض كلیة(  في قسم األمراض الباطنة)  Associate Professor( أستاذ مساعد  -   
  .جامعة تشرین  - كلیة الطب البشري    
    .جامعة تشرین  - العلمیة للشؤونالطب نائب عمید كلیة  -   
  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٧اإلداریة والطالب  للشؤونتمریض نائب عمید كلیة ال - :المھام السابقة*
  

  :یقوم بتدریسھا في جامعة تشرین  قام  و المقررات التي* 
I -  كلیة الطب البشري:  
  .سنة خامسة وطالب الدراسات العلیا : مقرر أمراض الكلیة  -   
  .سنة أولى :  ةمقرر علم الوراثة البشری -   
  .مقرر األمراض الباطنة لطالب الدراسات العلیا اختصاص طب مخبري و جلدیة  -   
  .العلیا اختصاص أمراض باطنة و جلدیة  تمقرر علم المناعة لطالب الدراسا -   
  .سنة خامسة : مقرر تاریخ الطب و آدابھ  -   
II  -  كلیة طب األسنان:  
  .سنة ثانیة : مقرر علم المناعة  -   

III -  الصیدلة كلیة:  
  .سنة ثانیة : مقرر علم األمراض  -   

IV  -  كلیة التمریض:  
  . سنة ثانیة : مقرر الفیزیولوجبا المرضیة  -   
  

  :األبحاث المنشورة و النشاطات العلمیة * 
  رات في مجالمن المحاض   العدید قىنشر العدید من األبحاث في مجال أمراض الكلیة و الكلیة الصناعیة و زراعة الكلیة و أل -   

  .البیئة و مكافحة التدخین     
  حول طرائق البحث العلمي في المشاركة في دورة تدریبیة نظمھا المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمیة -   

  . ٩/٨/٢٠٠٧-٦أجریت في دمشق . مجال الصحة     
  . ١١/٣/٢٠٠٩-٩تم تنظیمھا في دمشق بتاریخ ، سسات العلمیة المشاركة في ورشة عمل دولیة حول إدارة المعرفة في المؤ -   
  . ٢٠١٠-٢٠٠٧تطویر منھاج مقرر المناعة في كلیات الطب : المشاركة في مشروع تیمبوس بعنوان  -   
  .  ٢٠١٢-٢٠١٠) الطریق الى ضمان الجودة : االعتمادیة ( المشاركة في مشروع تیمبوس بعنوان  -   
  . ١٢/٢٠١٠/ ٢٢- ١٩دمشق . حول أسس التقویم واختبارات القبول الجامعي ریبیةالمشاركة في دورة تد -   

  :اللغات األجنبیة * 
  .االنكلیزیة محادثة و قراءة و كتابة  ةاللغیتقن  -   
  .یتقن اللغة البولندیة محادثة و قراءة و كتابة  -   
  



C U R R I C U L U M   V I T A E 
first name/surname Abdulfattah  Abbas 
Nationality    Syrian 
Date of Birth    December 20, 1960. 
Marital status    married.  
Private address   Alaokaf square, Lattkia. 
Telephone     Home: +963(41) 414835 

 Cell: +963(932) 638963   
 Fax: +963(41) 445666 
   

E-mail:    drafabbas@hotmail.com 
 
Current  position: Associate Professor –Department of Internal Medicine- Faculty of Medicine - 

Tishreen University- Lattakia-Syria 
 
  Vice- Dean for Scientific Affairs- Faculty of  Medicine-Tishreen University.

      
Previous position:  Vice-Dean For Administrative Affairs and Students-Faculty of 
Nursing.   
Qualifications:  
 
-1984: MD degree .Faculty of Medicine-Tishreen University-Lattakia-Syria 
-1992: Master Degree  in Internal Medicine. Medical Academy-Warsaw, Poland. 
-1995: Master Degree  in Nephrology. Medical Academy-Warsaw, Poland. 
-1996: PhD in Nephrology. Medical Academy-Warsaw, Poland. 
 
 
PROFESSIONAL ACTIVITIES : 
- Teaching :      
     Faculty of Medicine:- Internal medicine-Nephrology for undergraduate & postgraduate Students. 
     - Methodology of Clinical Research for postgraduate students. 
                                         -Immunology for postgraduate students. 
     Faculty of Dentistry : Immunology &Internal Medicine. 
     Faculty of Pharmacy: Internal Medicine. 
     Faculty of Nursing   : Pathophysiology & Internal Medicine. 
- Supervision of Master Degree theses for postgraduate doctors. 
- Many publications in the field of Nephrology, Dialysis and Transplantation in Tishreen University 
   Journal for  Studies and Scientific Research. 
- Lectures about smoking hazards and smoking cessation in meetings organized by Non Governmental 
  Organizations in Lattakia and Tartous. 
-Participation in TEMPUS programme " New Medical Curriculum at Syrian Universities" 2007-
2010. 
-Participation in TEMPUS programme " Accreditation: Pathway to Quality Assurance " 2010-2012. 
 
SPECIAL TRAINING : 
-WHO/EMRO RPC Unit :Grant Proposal Writing in Health Systems Research. Syria 6-9 August 
2007 
-International Workshop on knowledge Management in Scientific Organizations KMSO 2009.  
 9-11 March 2009 Damascus, Syria. 
-Training course in "Principles of Assessment".19-22 December 2010 Damascus, Syria. 
 
LANGUAGES SPOKEN: 
 
English: Very good. 
Polish  : Very good. 



Arabic : Maternal language. 
 

  


