
 معلومات شخصية 

 االسم : روال غازي بدور  

  3791المواليد : الالذقبة 

 سوريا – الالذقية:  العنوان 

  0711763116_ موبايل  013169190هاتف : عيادة 

  : البريد االلكترونيroulabaddour@gmail.com 

 لشهادات :ا

 3770العامة  الثانوية 

  _ 3776إجازة في الطب البشري _ جامعة تشرين 

  0000دبلوم دراسات عليا في األمراض الجلدية والزهرية _ مشفى األسد الجامعي _ جامعة تشرين 

  0001شهادة دراسات معّمقة في األمراض الجلدية والزهرية من جامعة باريس الحادية عشرة عام 

  دبلوم جامعيD.U  0001في األمراض الجلدية لمخاطية الفم من جامعة باريس الخامسة عام 

 جامعي  دبلومD.U اريس ب في تقنيات ملء التجاعيد والحقن في الجلدية والجراحة التجميلية من جامعة

  0002 الخامسة عام

 : المهام العلمية

  الجلدية للسنة الرابعة _ طب بشري _ جامعة البعث _ حمص للعام الدراسي  مادة االمراضتدريس

0006_0009 

 0036وحتى  0007جامعة تشرين لألعوام من شري _تدريس مقرر الجلدية للسنة الرابعة  _ طب ب 

  0031حتى  0009تدريس مقرر األمراض الجلدية للسنة الثالثة طب أسنان _ جامعة تشرين لألعوام 

  حتى  0001اإلشراف على طالب الدراسات العليا وتدريب طالب الطب في المشافي الجامعية من

0036 

  0030_0001جامعة الحواش الخاصة لألعوام تدريس مقرر التجميل لطالب كلية التجميل 

 نشر عدة أبحاث في مجالت علمية 

  اإلشراف على عدة أطروحات دراسات عليا جلدية 

 : الحالي المهني الوضع

 تشرين جامعة في البشري الطب كلية في والزهرية الجلدية األمراض قسم في مساعدة أستاذة

 

 

 

 



Personal informations : 

 Name: Roula Ghazi Baddour 

 Birth: Lattakia 1973 

 Address: Latakia - Syria 

 Tel: 041467470 clinic _ Mobile 0988961446 

 E-mail: roulabaddour@gmail.com  

Certificates: 

 Baccalaureate 1990 

 License in Medicine _ Tishreen University 1996 

 Postgraduate Diploma in Dermatology _ Al Assad University Hospital _ Tishreen University 

2000 

 A.F.S.A in Dermatology from the University of Paris XI in 2003 

 University Diploma in dermatology for the oral mucosa of the University of Paris V in 2004 

 University Diploma in Fill wrinkles and injection techniques in dermatology and plastic 

surgery from the University of Paris V in 2005 

Scientific tasks :  

 Teaching Dermatology course for the fourth year - Medicine - Baath University - Homs for 

the academic year 2006_2007 

 Teaching Dermatology course for the fourth year - Medicine - Tishreen University for the 

years from 2009 until 2016 

 Teaching dermatology for the third year - Dentistry - Tishreen University for the years 

2007 to 2014 

 Supervision of postgraduate students and the training of medical students in the 

university hospitals from 2008 to 2016 

 Teaching cosmetology course for students of the Faculty of cosmetology - Hawash Private 

University for the years 2008_2010 

 Supervision of several research for dermatology residents . 

Current professional status: 

Assistant professor in the Department of Dermatology at the College of Medicine at Tishreen 

University 


