
  

  ســيرة ذاتيـة
  الدكتور مروان المحاسني

  
  

 1926                                                 مواليد دمشق -
  دمشق              1943                                 )قسم ثاين فلسفة(بكالوريا  -
  جامعة دمشق               1951                                           الطبدكتوراه يف  -
  مالزم أول               1952                                             اخلدمة الوطنية -
  
  جامعة باريس                1955                               شهادة اختصاص يف اجلراحة -
  جامعة دمشق                1958                                           إجازة يف اآلداب -
  جامعة باريس                1962                                    أستاذية يف العلوم الطبية -
  
  باريس                1955                              عضو مجعية األمراض التنفسية -
  انكلرتا                1960                                 عضو مجعية جراحة الصدر -
  نيويورك                1974                                       عضو أكادميية العلوم -
  نيويورك                FICS                          1975 الدوليةزميل كلية اجلراحة  -
  
  جامعة دمشق             1979-1955                        مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ -
  جامعة دمشق                1974                                         رئيس قسم اجلراحة -
 - جامعـــة امللـــك عبـــد العزيـــز          1991-1980                           أســـتاذ ورئـــيس قســـم اجلراحـــة -

  جدة
  مستشفى امللك عبد العزيز            2001- 1991                                           مدير التعليم الطيب - 
  
لس األعلى للعلوم -    دمشق                 1967- 1959              عضو مؤسس لسكرتارية ا
لس األعلى للعلوم  -    دمشق                  1977- 1970            )الشخصية بصفته(عضو ا



  

لس الصحي األعلى -    دمشق                  1979- 1974                              عضو ا
  دمشق                    1979                                             عضو جممع اللغة العربية - 
  2008- 2005                                نائب رئيس جممع اللغة العربية - 
  2008                                             رئيس جممع اللغة العربية - 
  
  )ان، بغداد، الرياضحلب، عمّ ( ممتحن خارجي للجراحة يف اجلامعات العربية  - 
  1998- 1982) اان، البحرين، ايرلندجدة، تبوك، عمّ ( RCS ةلكلية امللكية االيرلنديممتحن خارجي لزمالة ا - 
  1975                               )البورد العريب(مؤسس للمجلس العريب لالختصاصات الطبية  عضو - 
  1979- 1977                               لالختصاصات العربية عضو املكتب التنفيذي للمجلس العريب - 
  
   1974                     رنسيةممثل سورية يف جلنة احلوار بني احلضارات يف احتاد اجلامعات الناطقة بالف - 
  1995- 1979                                  وعضو جملس إدارة االحتاد رئيس جلنة احلوار بني احلضارات - 
  
الت الطبية -    حبوث علمية منشورة يف ا
 1973                                        )عريب - انكليزي(املعجم الطيب املوحد  تصنيف مشارك يف - 
  1978                               )انكليزي - فرنسي - عريب(مشارك يف تصنيف املعجم الطيب املوحد  - 
  معجم األلفاظ اإليطالية يف اللغة العربية - 
  )قيد الطباعة(العدوان الثقايف والعوملة   : كتاب  - 
  
  عضو مؤسس يف مجعية أصدقاء دمشق - 
 ونعضو اجلمعية السورية للفن - 
  
  الفرنسية واإلنكليزية: اللغات األجنبية - 
 )قراءة(اإليطالية واإلسبانية   


