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 المعلومات الشخصية:
 

 أسامة أحمد سمارة   األسم:

 1971-أيار-29  تاريخ الميالد:

 أردني  الجنسية:

 متزوج الحالة األجتماعية:

 , األردن11942مستشفى الجامعة األردنية, عمان   العنوان:

 799550503-962+  رقم الهاتف:

 osama_samara@yahoo.com البريد األلكتروني:

 العربية واألنجليزية )بطالقة( اللغات المتحدثة:

 

 

 الوضع المهني الحالي:
 

 التشخيصية والتداخلية أستاذ مساعد في األشعة حتى االن: 2008

 والطب النووي دائرة األشعة التشخيصية   

 مستشفى الجامعة األردنية, عمان, األردن   

 

ممثل قسم األشعة التشخيصية والطب النووي في مجلس كلية الطب البشري في الجامعة األردنية 

 (.2011-2008(, مدير التدريب األكاديمي في الفترة )2011-2009في الفترة )

 

 

 مجاالت الخبرة:
 

نماط التصوير المختلفة, طبقي التقارير ألاألشعة التداخلية بجميع فروعها, باالضافة الى كتابة 

 محوري, والرنين المغناطيسي واألمواج فوق الصوتية و األشعة السينية.

 

 

 كلية الطب:
 

 كلية خيبر للطب, جامعة بيشاور, الباكستان. : 1990-1996

   (MBBS in Medicine and Surgery) 
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 التدريب بعد التخرج:
 

 زمالة في األشعة التداخلية وتصوير األوعية الدموية  :1/3/2008 - 2/6/2005
    Royal Adelaide Hospital, Department of Radiology 
    Adelaide, Australia 

 

 هذه الزمالة معتمدة في الكلية الملكية في استراليا ونيوزلندا لألشعة

(Royal Australian and New Zealand College of Radiology)  

 كما تم اعتمادها من الكلية الملكية لالشعة في بريطانيا

(The Royal College of Radiologists) 

 

 مساعد تدريس في قسم األشعة, مستشفى الجامعة األردنية :1/4/2003-1/6/2005

 

 مستشفى الجامعة األردنيةتدريب األقامة في قسم األشعة في    :1998-2002

 (2002-2001رئيس األطباء المقيمين لعام )    

 

 فترة تدريب األمتياز في المستشفى األسالمي ومستشفى البشير,    :1996-1998

 عمان, األردن.    

 

 

 الشهادات والتراخيص المهنية:

 
  شهادةMMBS ( 1996في الطب والجراحة.) 

  (.1997الطبي األردني )تسجيل العضوية الكاملة في المجلس 

 ( 2002شهاة األختصاص العالي في األشعة التشخيصية.) 

 ( 2003البورد األردني في األشعة التشخيصية.) 

 ( 2008االشعة التداخلية وتصوير األوعية الدموية.) 

 .تسجيل محدود في البورد الطبي لجنوب استراليا 

 
 

 االشتراكات والعضويات في الجمعيات المختلفة:

  2003في الجمعية األردنية لالشعة منذ عام عضو. 

 2008 معضو في الجمعية العربية لالشعة التداخلية منذ عا. 

 عضو في السجل األردني لسرطان الكبد. 

 عضو في الجمعية االدرنية لجراحي الصدر واالوعية الدموية. 

  2015-2011/2014-2010لجنة المؤتمرات. 

  2013-2012لجنة التدريب السريري. 

  2015-2014لجنة المكتبة. 



 2011 شراء األدويةل الموحدة اللجنة الوطنية. 

  ات:مناقصاللجان عضو في العديد من 
  مستشفى الجامعة األردنية. 

  .مركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة 

  مركز عالج الخاليا الجذعية. 
 

 
 :الخبرة في مجال التدريس

 
 األولى: المرحلة الجامعية التدريس في

 األشعة السريرية لطالب الطب. 

 طالب العالج الطبيعياألشعة التشخيصية ل. 

  لطالب التصوير الشعاعياألشعة التشخيصية. 
 

 والزمالء: خصائيينا في األشعة التشخيصية لالالدراسات العليدريس في الت

  األشعةأخصائيي. 

  الجراحة العامةأخصائيي. 

  أمراض الجهاز الهضميأخصائيي. 

  العناية المركزة التخدير وأخصائيي. 

 

شكل دروس  علىيتم التدريس محاضرات اسبوعية في االشعة التشخيصية, حيث هناك 

 ومحاضرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

التدخلية واألوعية الدموية خالل الزمالة في  األشعة مجاالت التدريب في

 مستشفى رويال أدياليد, أستراليا:
 

 

 والعنق:, الرأس الدماغ
 .تصوير االوعية الدموية في الدماغ 

  ةالكهفي الجيوبمن أخذ العينات. 

  قحفداخل الحميد العالج ارتفاع ضغط الدم. 

 شريان السباتي والتوسعات ام دم الشريانيةال اتعالج تضيق. 

 ةالوريدي-ةشريانيال اتشوهال عالج. 
 

 الصدر:
 .عالج التمزقات االبهرية الرضحية 

 ةالرئويالدموية وعية تصويراال. 

 التصوير الطبقي والموجات فوق  الموجهة عن طريق مجموعة واسعة من الخزعات

 .الصوتية

 الشريان القصبي. إْصمام 

 

 البطن:
 الدعامات±  ةالكلوين يياالشر و تصوير األوعية (stent). 

  عن طريق الجلد.تفميم حويضة الكلية 

 االوعية المعوية إْصمام. 

 الكبديةاالوعية  إْصمام. 

 اوعية الرحم إْصمام. 

 تصوير االقنية الصفراوية عن طريق الجلد. 

 لعالج الكيماوي للكبد الموجه بالتصويرا 

 وتية العالية في عالج افات الكبددام االمواج فوق الصاستخ. 

 .تفميم المعدة عن طريق الجلد 

  وضع مرشحI.V.C .وإزالتها 

  الكبد والطحال والكلى والبنكرياس والغدد  البطناعضاء زعات خمجموعة واسعة من(

 .الكظرية والغدد اللمفاوية وسرطاناتها المختلفة(
 

 ألطراف:ا
 تصويرالشرايين الفخذية. 



 .عالج تضيقات الوصالت الشريانية الوريدية في مرضى الغسيل الكلوي 

 تركيب قسطرات الغسيل الكلوي المختلفة. 
 

 

 :والجهاز الهكليالعمود الفقري 
  المواد المخدرة حول جذور االعصاب والحقن فوق الجافية.حقن 

 عن طريق الجلد باستخدام  عالج آالم الظهر من أصل قرصي المنشأcementoplasty 

 

 

 

 المؤتمرات وورش العمل

 
 : المؤتمر العربي االول, البحر الميت, عمان, األردن.2007

 

أوروبا,  في ةخلياالدموية والتدلقلب واألوعية اء اطبجمعية ال االجتماع السنوي :2008

 .كوبنهاغن, الدنمارك

  

 لطب الباطني, عمان, األردنل التاسعالمؤتمر األردني 

 

هشاشة العظام ,  بسبب الجسم الفقريكسر , Vertebroplastyورشة العمل   :2009

 .عمان, األردن ,( الخدمات الطبية الملكية )مستشفى الملك حسين

 

للكليات الطبية األردنية,  الخامسلكلية الطب في الجامعة األردنية والمؤتمر الثاني مؤتمر ال

 .عمان, األردن

 

 .والرنين المغناطيسي والتصوير, عمان, األردن الطبقي المحوري باستخدام القلبتصوير

 

 .دعم الحياة األساسي , مستشفى الجامعة األردنية, عمان, األردن

 

 .األبهر, بيروت, لبنان الشريان االوسط عن الشرق االولى في تدريبيةالدورة ال

 

 التخدير الواعي, مستشفى الجامعة األردنية, عمان, األردن

 

 

 .المتقدم , عمان, األردن الشعاعي ألسنانا : تصوير2010

 

 نمذجة األورام( في أدياليد, جنوب أسترالياالمستشفى ) 3rdMOTويال أدياليد مؤتمر ر 

 



التوعية, قسم األشعة ( دورة تعليم برنامج ISSالدولية ) معية الهيكل العظميج

 مركز الحسين للسرطان, عمان, األردن التشخيصية,

 

يونيخ, م , أوروبا في ةخليالقلب واألوعية الدموية والتداء اطبجمعية ال االجتماع السنوي: 2011

 .ألمانيا

 .األردن, العقبة, في االردن جمعية أطباء األشعةل اللقاء العلمي: 2012

 

أمراض الجهاز الهضمي والكبد, وبالتعاون مع الجمعية العربية لجمعية  التاسع المؤتمر

 مان, األردن,عيألمراض الجهاز الهضم

 

الغدد الصماء واألمراض االستقالبية مع رابطة األطباء من  لرابطة علمي مشترك اجتماع

 .تصلب الشرايين, وارتفاع ضغط الدم وأمراض الدم, اليونان

 

 

 لجمعية طب العيون األردني, عمان, األردنالحادي عشر المؤتمر الدولي : 2013

 

 )العراق وسوريا وفلسطين  الخامسمؤتمر العظام , التاسعمؤتمر جمعية جراحة العظام 

 واألردن( عمان, األردن

 

 

 , البحر الميت, األردن.التاسع لجمعية االشعة االردنيةالمؤتمر األردني الدولي  :2014

 

 .التخصصات الفرعية , عمان, األردن و شبكية العينل االردني االول االجتماع

 

SANOFI التحديثات ارتفاع ضغط الدم , المستشفى االستشاري, عمان, األردن. 

 

", لمناعة "أمراض الحساسية والمناعةالحساسية واالخامس لجمعية لمؤتمر األردني ا

 عمان, األردن

 

 هشاشة العظام البحر الميت, األردنل الثانياللقاء العلمي المشترك 

 

 

 


