
 لدكتور صادق عليالسرية الذاتية ل

التابعة ملنطقة الدريكيش يف  , متزوج و يل ثالثة أوالد و بنتان. ولدت يف قرية حبسواالسم: د. صادق علي علي
م. درست االبتدائية يف القرية اجملاورة و درست االبتدائية و الثانوية يف الدريكيش.  4591حمافظة طرطوس يف عام 

. مث أرسلت يف بعثة إىل االحتاد السوفييت لدراسة 4591-4591بعدىا درست سنة واحدة يف كلية الطب يف دمشق 
أرسلت أيضا  4591م بتقدير شرف. يف عام  4591, حيث امتمت الدراسة يف عام الطب حلساب الصحة املدرسية

 م.  4599إىل االحتاد السوفييت لالختصاص و الدكتوراه حيث دافعت عن رساليت يف بداية 

 (.PhDاملرتبة العلمية: دكتوراه يف أمراض القلب )

كز أمراض و أحباث القلب لعامة االحتاد م من مر  4599ىي شهادة الدكتوراه  يف عام  الشهادات العلميةأخر 
م طب  4591م من نفس املركز السابق. و يف عام  4599االختصاص يف عام شهادة السوفييت يف موسكو. و قبلها 

بشري بدرجة شرف من معهد رستوف على الدون الطيب احلكومي يف روسيا االحتادية. اما الباكالوراي فكانت يف عام 
 .م بدرجة جيد جدا 4591

 املؤلفات العلمية:

 :ابللغة الروسية

 - موضوع الدكتوراه بعنوان : تشخيص ارتفاع الضغط الشرايين الرئوي ابستعمال حادثة دوبلر يف األمواج فوق
و قد حتدثت فيها عن طرق التشخيص الكمي و الكيفي الرتفاع الضغط الشرايين الرئوي و التحوالت  الصوتية.

اليت تطرأ على الدوران املركزي. و اقًتحت فيها أكثر من طريقة لتقييم الضغط الرئوي, و أثبت عدم صحة بعض 
 الطرق اليت كانت تستعمل لتقييمو حىت ذلك الوقت.

عمال علميا ابللغة الروسية. منها مقاالت يف اجملالت  49 توراه كان يل يف االحتاد السوفييتابإلضافة إىل موضوع الدك
بعنوان: "التحليل الكيفي و الكمي للتيارات القلبية  فيلم تدريسيمنها  و منها ملخصات يف املؤمترات. الطبية الروسية,
 و من األعمال املنشورة يف اجملالت العلمية:   قمت اها ىناك.يتراسة الد. و كان عمال تطبيقيا للاباليكودوبلر"

االيكودوبلر: إمكانيات حتليل الدوران الكيفي و الكمي. جملة مركز أمراض و أحباث القلب لعامة االحتاد  .4
 .414-441-, ص4591لعام  -1السوفييت التابع لألكادميية الطبية السوفيتية. )موسكو( العدد 

 Therapeutic-ابستعمال االيكودوبلر. جملة )األرشيف العالجيتشخيص ارتفاع الضغط الرئوي  .1
archive 411-419ص -4599-1(, )موسكو(,العدد. 



تبدل التيار الرئوي يف منطقة الدسام الرئوي حسب معطيات االيكودوبلر عند مرضى ارتفاع الضغط الرئوي.  .1
 .91-19-_ ص4595لعام  1جملة أمراض القلب )موسكو(, العدد 

 منها:عدة مقاالت نشرت بعضها يف اجمللة الطبية العربية اليت تصدر يف دمشق كتبت: عربيةابللغة ال , 
طريقة جديدة لتقييم الوظيفة االنبساطية و كل وظيفة البطني األيسر امليكانيكية ابستعمال العالقة الكائنة - .4

)ص  411-ة الطبية العربية. العددبني دليل الوظيفة االنبساطية و دليل تسارع التيار الرئوي االنقباضي. اجملل
11-94.) 

أمهية قطر البطني األيسر اباليكودوبلر يف تقييم العوامل اهليموديناميكية الثالثة و حتديد وظيفة اجلملة القلبية  .1
 (.49-1 -)ص 411الدورانية. اجمللة الطبية العربية. العدد 

-91)ص  419ة الطبية العربية. العدد . اجمللβ –أضواء على بعض جوانب املعاجلة احلديثة حباصرات  .1
19.) 

أمهية دراسة سرعيت امتالء البطني األيسر ابلدوبلر الطيفي و أتثري العوامل اهليموديناميكية عليها. اجمللة الطبية  .1
 (.15-95)ص  491العربية. العدد 

 أمراض القلب و األوعية. كتاب تدريسي لطالب الطب السنة الرابعة. .9
 كل سنة   م 1141و  1111ت اجلمعية السورية ألمراض القلب اليت عقدت يف دمشق منذ شاركت يف كل مؤمترا

و شاركت يف مؤمتر عقد يف  . مبحاضرة عن اختالل وظيفة البطني األيسر االنبساطية و طرق تقييمها اباليكودوبلر
 , و القيت فيها حماضرتني بعنوان:1111كلية الطب التابعة جلامعة البعث يف عام 

 New method to estimate the diastolic function and all mechanical function by using 
the relationship between mitral flow patterns and systolic pulmonary flow patterns. 

 The diagnostic importance of principal equation between diastolic function of left 
ventricle and acceleration index of systolic pulmonary flow. 

 :أعمال مل تنشر 
, و ىو من نتائج لعالقة بني احلملني القبلي و البعدي و خصائص العضلة القلبيةا - مل ينشر بعد امسوكتاب  (4

 .صفحة 111ن . يقرب ىذا الكتاب ماألحباث اليت قمت اها يف اهليئة العامة ملشفى الباسل يف طرطوس
 .ة مقاالتعد (1
إضافة إىل ذلك فقد كتبت كتيبني صغريين بعنوان: البطني األيسر و التوتر الشراين العام. و الثاين:   املبادئ  (1

  الفيزايئية و الطرق األساسية لدراسة القلب ابألمواج فوق الصوتية.
 

 الدكتور صادق علي علي.

 


