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 c.v ) ( . سيرة ذاتية

 

 

  جورج خزعل    :ا�سم       

   1954\4\15حمص    :مواليد       

  031 - 7732348/  2482294   :ھاتف       

  0966919415  :جوال        

                  E- mail; geo.khazal@gmail.com    

  :يالعمل الحال

 . جامعة البعث –لطب البشري كلية ا –نفسي الطب الأستاذ  -                   

 .الحواش الخاصةجامعة  –كلية الطب البشري  –نفسي الالطب أستاذ  -                   

  الحواش الخاصةجامعة  – الصيدلةكلية  – الصيدJني نفسالعلم أستاذ                   - 

  :المؤھ"ت العلمية

  . درجة جيد جداً  – 1979جامعة دمشق  - إجازة دكتور في الطب البشري -      

  . 1987باريس  –جامعة رينيه ديكارت  -في الطب النفسي) C. E. S(شھادة الدراسات اJختصاصية   -      

  : التسلسل الوظيفي

  .جامعة تشرين  –كلية الطب البشري   -22/9/1988تعيين عضو ھيئة تدريسية  - 

  .جامعة تشرين  -  9/12/1990تأصيل  - 

  .جامعة تشرين -  26/10/1996ترفيع إلى أستاذ مساعد  - 

  . 16/8/2000نقل إلى جامعة البعث  - 

  .جامعة البعث -  31/8/2004ترفيع إلى أستاذ  - 

 : المھام العلمية

 .2016أيلول  - 20114 1ك –جامعة البعث  –كلية الطب البشري  –رئيس قسم اiمراض الداخلية  - 

 . 7/5/2005 – 15/9/2003عضو اللجنة اJعتمادية في جامعة البعث  - 

 )2009 -  2007( )2004-2001(ية لqطباء النفسيين الرابطة السورإدارة عضو مجلس  - 

    :المنشورة الكتب وا,بحاث    

  . 1992 - 1991جامعة تشرين   -)  بالمشاركة ( كتاب -  اiمراض النفسية  - 

  . 1993 –) 1(العدد  –)  15(مجلد  - مجلة جامعة تشرين -اiسباب العضوية للمتsزمات الفصامية  - 

   . 2003- 2002كتاب من منشورات جامعة البعث  - الطب النفسي  - 

  . 2003 –) 6(العدد  –) 25(المجلد  –مجلة جامعة البعث  - القتل والمرض النفسي في سوريا  - 

  . 2004مجلة جامعة تشرين  –خصائص اJكتئابات في سوريا وتكرار أعراضھا   - 
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   )سانت آن ( المركز اJستشفائي  –باريس  –خارجيبحث علمي  –اJضطراب ثنائي القطب  - 

  .2006 -العدد األول  –المجلد الثامن والعشرون  –مجلة جامعة البعث   5/11/2005 -7/5/2005            

  .   2011منشورات جامعة البعث، ) تجديد (كتاب الطب النفسي  -             

 : إشراف على رسائل الدراسات العليا

 رسالة ماجستير في الطب  –) ياسر أحمد محمد . د(  دراسة ميدانية لتأثير التدخين على وظائف الرئة        - 

 . 1995 - 1994جامعة تشرين  –كلية الطب البشري  –الباطني             

  :الندوات والمؤتمرات العلمية

  .Jكتئاببعنوان ا – 1987 1ك –باريس  –مؤتمر الجمعية العالمية للطب النفسي  -     

  . 2000نيسان   3- 2مؤتمر الجمعية اJوروبية لqمراض النفسية عند اiطفال والمراھقين دمشق   -     

  بعنوان سوء استخدام المواد- اJجتماع ا�قليمي في الشرق اiوسط  - مؤتمر الكلية الملكية لqطباء النفسيين  -     

  .  2000أيلول  8- 6عمان اiردن        

  . 2007آذار  9- 8معلوJ  –الرابطة السورية لqطباء النفسيين  –التعليم الطبي المستمر  ندوة -     

  . 2007حزيران  –دمشق  –ل المضطھد فمؤتمر الط -     

  /2008أيار 22-25 /تركيا  –إزمير في  ي الطب النفسيفمستجدات ، مؤتمر الخبراء اإلقليميين الرابع  -      

  10/31 – 2008/11/1، نقابة أطباء دمشق، نسياللقاء السوري الفر  -      

  1-2 / 5 /2009،أفاميا حماة، مركز التعليم الطبي والصحي المستمر، أسس الطب المسند بالبراهين -       

  :نشاطات علمية ومھنية خارج جامعية    

لى العsج الطبي شراف ع�طبيب معتمد لدى جمعية الربيع للتوحد في حمص لتشخيص حاJت التوحد وا -         

 )2005- 2002(  النفسي للمرضى           

وا�شراف على العsج ).  2003 -2005(عضو اللجنة الطبية لدار المسنين في المركز ا�نجيلي بحمص  -         

  . الطبي النفسي  للمرضى          

    2007أيار ( اJجتماعية بحمص  إشراف على عsج مرضى دار السعادة التابع لجمعية البر والخدمات -         

 ) 2011أيلول            

  :غات ا,جنبيةللا  

  جيد جدا: الفرنسية  - 

  جيد: ا�نكليزية  - 

                                                 10/5/20 20  

 جورج خزعل. د.أ                                                                                  
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