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 : االتصال معلومات

 اإليميل :waelsy64@Gmail.com 
 66693. 632. 926 888: موبايل 
 66693. 44. 9428 666: هاتف 
 66693. 44. 9428 668: فاكس 

 : العلمـية المؤهالت

 البشري الطب كلية من بشري طبيب إجازة - 
 4686 عام دمشق جامعة

 وأمراض التوليد في السوري البورد شهادة 
 السورية الصحة وزارة– وجراحتها النساء
4666 

 النسائية الجراحة في عليا دراسات ماجستير 
 4664 عام دمشق جامعة من والتوليد

 الجراحة في دكتوراه شهادة على حاصل 
 امتياز بدرجة  والعقم النساء وأمراض النسائية

 2649 عام دمشق جامعة من

 : العلمية والنشاطات األبحاث

 عام المتكررة اإلسقاطات في الخثار أهبة دور 
 International jornal في نشر)  2649

scince review research 2016) 
 المتكررة اإلسقاطات في الهبوستيتين ارتفاع دور   

  2649 عام ( دمشق جامعة مجلة في البحث نشر)

 والنسائيين للمولدين السورية الجمعية عضو . 

 الخبرات والمهام السياسية واإلدارية : 

 درعا محافظة في األولية الصحية الرعاية مدير 
 2666-4666 جاسم مدينة

 بدرعا الجراحي األمل مشفى إدارة مجلس رئيس 
  2644-2666 عام من للمشفى الطبي والمدير

 العربي البعث لحزب تاسع قطري مؤتمر عضو 
  2666 عام االشتراكي

 االشتراكي العربي البعث لحزب درعا فرع أمين 
  2661 عام وحتى 2666 عام من
 العربي البعث لحزب عاشر قطري مؤتمر عضو 

  2662 عام االشتراكي
 العربي البعث لحزب مركزية لجنة عضو 

 .2646 وحتى 2662 عام منذ االشتراكي
 2646 عام سورية ألطباء نقيب 
   2644 عام للصحة وزيرا  
 العربي البعث لحزب القطرية القيادة عضو 

  2649-2642 عام االشتراكي
 التقدمية الوطنية للجبهة المركزية القيادة عضو 

  2649-2642 عام

   وحتى 2642 آب 6 في الوزراء لمجلس رئيسا  
 2649تموز  3

 : الحالي الموقع

 العربية للشركة اإلدارة مجلس رئيس نائب 
 . والتقانة للعلوم

 والتقانة للعلوم العربية للشركة التنفيذي المدير. 
 الخاصة قاسيون لجامعة األمناء مجلس رئيس 

 .والتكنولوجيا للعلوم
 الصيدلة كلية في النسج وعلم التشريح أستاذ - 

 . والتكنولوجيا للعلوم الخاصة قاسيون جامعة

 : اللغات

 واالنكليزية العربية باللغة متحدث

 :الحاسوب  مهارات

 ICDL الحاسوب مهارات في شهادة على حاصل

 


