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السيرة الذاتية للدكتور عيسى يوسف أحمد

 -1االسم و الكنية :عيسى أحمد – أستاذ مساعد في قسم التشريح المرضي -كلية الطب-
جامعة تشرين

 -2البيانات الشخصية:
 1-2مكا ا ا ااان ا تا ا ا اااري ال ا ا ا ااالدة :المطاهريا ا ا ااة -طرطا ا ا ااا -

ساريا1964/10/01

 2-2الاضع العائلي :متزاج ا له ثالثة أاالد.
 3-2الجنسية :عربي ساري.

 4-2العناان الدائم :ساريا – الالذقية -المشراع العاشر.
الهااتف :منزل  ،041- 328842جاال 0988049464
البريد االلكترانيissaah1964awake@gmail.com :
 5-2اللغات :العربية ا االنكليزية ا الراسية.
 -3المؤهالت العلمية:

 1-3شهادة الثاناية العامة (الفرع العلمي) طرطا

1982م.

 2-3إجازة دكتار في الطب البشري -كلية الطب -جامعة تشرين 1988م .
 3-3شااهادة اصتصااا

فااي التش اريح المرضااي ( )HISTOPATHOLOGYماان معهااد تفياار

الطبي الحكامي– راسيا االتحادية 1993م.

 4-3دكتاااراف فلساافة فااي الطااب ( )PhDراساايا االتحاديااة -ماسااكا -الجامعااة الطبيااة الحكاميااة

الراسية 1996م ،اصتصا

تشريح مرضي (.)PATHOLOGIC ANATOMY

 -4الخبرات في المجال التدريسي التربوي و المهني:

 1-4معيد في قسم التشريح المرضي في كلية الطب البشري بجامعة تشرين 1989م.
 2-4ما اادر فا ااي قسا اام التش ا اريح المرضا ااي فا ااي كليا ااة الطا ااب بجامعا ااة تش ا ارين-1997/05/ 27

2012/03/04م

 3-4أستاذ مساعد في قسم التشريح المرضي في كلية الطب بجامعاة تشارين 2012/03/04م-
احتى تاريصه.
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 4-4إع ااارة إل ااى مستش اافى المل ااه فه ااد ا مستش اافى المل ااه صال ااد بالمجمع ااة ف ااي المملك ااة العربي ااة
ادت م اان ت اااري 2001/01/25م ا لغاي ااة 2005/01/25م  ،ث اام إج ااازة ب ااال أج اار م اان
الس ااعادية ب ا ا
2005/01/25م لغاية 2007/01/25م.
 5-4العمل في مصبر التشريح المرضي في مستشفى األساد الجاامعي كصصصاائي مشارض مرضاي

بدت من  1997م ا حتى تاريصه (باستثنات فترة العمل في المملكة العربية السعادية).
ا
بدت من تشرين األال  2013ا لغاية تاريصه.
 6-4رئي قسم التشريح المرضي ا
 7-4التدري

في جامعة األندل

الصاصاة للعلاام الطبياة كماا يلاي- :مقاررات النسا ا التشاريح

ادت مان عاام 2012م ،ا تادري
المرضي النظري ا العملي في كليتي الصيدلة ا طب األسنان ب ا
ادت م اان 2013م ا حت ااى
مقاارري التشا اريح المرض ااي الع ااام ا الصااا ف ااي كلي ااة الط ااب البشااري ب ا ا
تاريصه.

 -5المنشورات العلمية:

 1-5كتاب (علم التشريح المرضي الخاص) بالمشاركة مع آصرين ،باللغة العربياة 1999 ،م ،مطباعاات جامعاة

تشرين.

 2-5كتاب (علم األمراض الخاص) بالمشاركة مع آصرين ،باللغة العربية2009 ،م ،مطباعات جامعة تشرين.
 3-5كتاب (علم األمراض العام) بالمشاركة مع آصرين ،باللغة العربية2010 ،م ،مطباعات جامعة تشرين.

 4-5كتاااب (التشااريح المرضااي الخاااص) بالمشاااركة مااع آص ارين ،باللغااة العربيااة 2014 ،م ،مطباعااات جامعااة

تشرين.

 5-5كتاب (التشريح المرضي العام) بالمشاركة مع آصرين ،باللغة العربية 2015 ،م ،مطباعات جامعة تشرين.

 6-5أمليااة علاام األم اراض العااام ،باللغااة العربيااة2013 ،م ،لطااالب الساانة الثالثااة ،كليااة الطااب البشااري ،جامعااة
األندل

الصاصة للعلام الصحية.

 7-5أملية علم األمراض الخااص ،باللغاة العربياة2013 ،م ،لطاالب السانة الثالثاة ،كلياة الطاب البشاري ،جامعاة
األندل

الصاصة للعلام الصحية.

 8-5أملية علم النسج العام ،باللغة العربية 2013 ،ا لغاية  2015لطالب السنة األالى كلية الصيدلة ،جامعة
األندل .

 9-5بحااب بعنااان ( :دراسااة تشااريحية مرضااية و سااريرية لعينااات ةاادة المويااة فااي مشا ى األسااد الجااامعي).

(Histopathologic and Clinical Study of Prostatic Specimens in ALAssad University Hospital in Lattakia).

أصااذت الماافقااة علااى النشاار بتاااري 2010 /04/29م ا تاام النشاار فااي مجلااة جامعااة تشارين للبحاااب ا الد ارسااات
فحة 25
العلمية -سلسلة العلام الصحيةالمجلد (،)32العدد ( ،2010 ،)4ص
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 10-5بحب بعناان( :دور البالعم في تطور اآلفات التنشؤية داخل ظهارة عنق الرحم ،دراسة شاكليايية لخا
عناق الارحم فاي مشا ى األساد الجاامعي)The role of macrophages in the development of ( .
cervical squamous intraepithelial lesions, morphologic study of cervical biopsies
 )in AL-Assad University Hospitalأصاذت الماافقاة علاى النشار بتااري 2011/02/26م ا تام النشار
في مجلة جامعة تشرين للبحاب ا الدراسات العلمية -سلسالة العلاام الصاحيةالمجلدد (،)33العددد (،2011 ،)3

فحة .43
ص

 11-5بحب بعناان( :التظاهرات السريرية و التغيرات الشكليايية لادوالي الطارفيا السا لييا)Clinical ( .
manifestations and morphologic changes in varicose lower
limbs

) باالشتراه مع آصرين .مشاره أال بالبحاب ،أصاذت الماافقاة علاى النشار بتااري 2012/11/8م ا نشارت فاي
سلساالة العلااام الصااحية ماان مجلااة جامعااة تش ارين للبحاااب ا الد ارسااات العلميااة -سلساالة العلااام الصااحيةالمجلددد

فحة .33
(،)35العدد (2013 ،)1م،ص
-5

يس التي
اني
يتتمي ت
يس ع ا
يال الاةي
ي ا الة
خبيثيف يين
للنسيج ال
التشخيص المؤتمت
بحب بعناان( :

الطيفي )Automated Detection Of Malignant Tissue In Specimens Of ( .
 )Thyroid Gland Using Spectral Imaging Technologyباالشاتراه ماع آصارين.

أصذت الماافقة على النشر بتاري 2014/03/03م فاي سلسالة العلاام الصاحية مان مجلاة جامعاة تشارين للبحااب

ا الدراسات العلمية.

 13-5بحااب بعن ااان( :التشاااخيص المؤتمااات للمالناااوم الخبيااا بدراساااة الشااارايح النسااايجية باساااتعمال ت نياااة
التصوير الطي ي) .باالشتراك مع آخريا .تنشر في سلسلة العلام الصاحية مان مجلاة جامعاة تشارين للبحااب ا
الدراسات العلمية.العدد 1ما المجلد ( ،)37العدد ( )1ما عام 2015

(Automated Diagnosis Of Cutaneous Malignant Melanoma In
)Histological Slides Using Spectral Imaging Technology

ات في مفى األسد
14-5بحثبعنوان( :دراسةمورفولوجيةلعينات المثانة خالل 3سنو
عي في ا
الجام
الذقية)Morphological Studying Of Urinary Bladder .
Specimens During 3 Years In Al-Assad University Hospital In
Lattakia

في مجلد (،)37العدد ()2لعام  2015من مجلة
لسلةالعلومالصحية (.)ISSN: 2079-309X
نشرفي س
ت
بحوث و الدراساتالعلمية.
تشرينلل
جامعة

 11أيلال2016 ،
الدكتور عيسى يوسف أحمد
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