
 ( 1440هـ  /  م8201 )  تـيــه ذا سـرية

 

 : الشخصية البيانات

   بـك عـابـديـن مـصـون محمود بن رصـيـن محمد د.   :       الـربـاعـي االســم 

 ( مشارك )استاذ          300375            الوظيفي الرقم 

 1040844597  :      الوطنية الهوية رقم 

 دمـشـق  هـ 1370 /1/4 الموافق م 1951 / 1 / 8   : الـميالد محل و تـاريخ 

 أوالد 3 مـتـزوج    :  االجـتـمـاعيـه الحالـه 

 

 : العلمية املؤهـالت

 آرتـس تـير الـفـاخ الخيول جراحة  في تخصص شـهـادة Chirurgie) (Fachtierarzt für Pferde م  1994  بتاريخ   

 المانـيـا. / هـانـوفـر في البـيطـري الـطـب جامـعة من  هـ 1414 الموافق  

 البيطري الطـب في دكـتوراة شـهـادة ) Doctor  Medicinae  Veterinariae ( 1984 الـطـب جامـعة من  هـ 1404 الموافق م 

 المانـيـا. / هـانـوفـر في البـيطـري

 شهـادة  ) Staatsexamen  (1982 المانـيـا. / هـانـوفـر في البـيطـري الـطـب جامـعة من  هـ 1402  فقالموا  م 

 

 : جييدهـا اليت اللغات

 االم اللـغة ,   الـعربـيـة اللـغة 

 كتـابه و تحدثـا"  جدا" جـيدة بـدرجة , االنجليـزية اللـغة 

 كتـابه و تحدثـا" جدا" جـيدة بـدرجة , االلـمانـيـة اللـغة 

 

 :    الوظيفي التدرج

 هـ30/3/1440 تاريخ حتى  هـ 1/4/1435 تاريخ من  - مشارك أستاذ - متفرغ غير تدريس هيئة عضو 

 هـ 30/3/1435 تاريخ حتى هـ 1422   عام من االكـلـينيـكـية الـدراسـات قســم / الجـراحة  مـشـارك اسـتاذ 

 هـ. 1422 /20/6 الى هـ 1416 / 6 /19 من االكـلـينيـكـية الـدراسـات قســم رئيس 

 هـ. 1422 حتى  هـ 1415 عام من االكـلـينيـكـية الـدراسـات قســم / الجـراحة  مـسـاعد اسـتاذ 

 هـ1415 حتى هـ 1409  عام من والتناسليات الوالدة و الجراحة قســـم /  الجـراحة شعبـة  محاضـر . 
 هـ. 1409 حتى هـ 1405 عام من والتناسليات الوالدة و الجراحة قســـم / متعاقد تدريس هيئة عضو   

 

 : املنشورة االحباث و البحثية االهـتمامات جمال

 المرفقة. األبحاث قائمة انظر 

   

 : املهـنـيـة و العلمـية اجلمعيـات عضـوية 

    البيطريين للجراحين هنديةال الـجمـعية في عـضـو " ISVS "   تاريخه. حتى  م 2005 عام من  

 الـخـيـول ألخصـائـيي  العـالـمـيـة الـجمـعية في عـضـو" IAEP "  تاريخه. حتى  م 1996 عام من   

 الـخـيـول امـراض و لطـب االلمانيـه الـجمـعية في عـضـو" GPM "    تاريخه حتى  م 1992 عام من .  
 الـخـيـول ألخصـائـيي االمـريـكيـة الـجمـعية في عـضـو"AAEP "   تاريخه حتى  م 1989 عام من . 

 

 : التـدريسـية  الـخبـرة

   : تدريسهـا يف سـاهـم اليت الدراسـيه املقررات    

 العامـة الجراحة . 

 عـملـيات. و منـاطـق جراحـة 

 أشـعـة. و تـخـديـر 

 الـخيـول جـراحة . 

 المـكـثـف. االكلـيـنـيـكي التدريب 

 الـتخـرج بحـث  /  االكلـيـنيكيه الـحلـقة. 

 . سي الدرا سـيرهم متابعة و الحيوانية الثروة و البيطري الطب كلية طلبة على االكاديمي االشـراف



 : االكلـيـنيكيه التطـبيقات

 هـ. 1406/07 الموافق م 1986/87 عام فـيصـل المـلك بجامعة التـعليـمي البـيطـري بالمـستشـفى  العـيـادات على االشــراف 

 

 : الشخصية املهـارات

   وكتابة( )قراءة االلمانية و االنجليزية العربية,  أجيدها: التي اللغات

 : مجاالت في اآللـي الـحاسـب اسـتخدام

  Ms Word. الكلمات و النصوص معالجة .1

 Ms Excel    . البـيانـية الرسـوم .2

 Power point و  الـمعلومات قـواعد .3

  األخـرى األنـشـطة

  التخصص: جمال يف عاملية مؤمترات حضور

 ايطاليا /  روما مدينة في ، م 2013 البيطريين للجراحين االوروبية للكلية العشرون و الثاني  السنوي العلمي المؤتمر 

 اسبانيا / برشلونا مدينة في ، م 2012 البيطريين للجراحين االوروبية للكلية والعشرون الواحد السنوي العلمي المؤتمر  

 بلجيكا  /جنت مدينة في ، م 0112 البيطريين للجراحين االوروبية للكلية العشرون السنوي العلمي المؤتمر 

 م 2009 / 8  / 7 – 5 سـويسرا – برن مدينة في الخيول في التنفسي الجهاز ألمراض الرابع المؤتمرالعلمي  
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