
 
 

 سيرة ذاتية
 

 رامز شاهين
 

 لبناني )حائز على الجنسية الكندية(
 الدوق، البترون 1953 مواليد
 اوالد  3 ،متزوج 

 

 1989 )فرنسا(جامعة تولوز منحائزعلى دكتوراه دولة في العلوم الفيزيولوجية 

  1979كلية العلوم ، UL الجامعة اللبنانيةمن  ماجيستر علوم طبيعية حائز على

 Promo 71مدرسة الحكمة االشرفيه متخرج من 
 

  العمل في مجال التعليم

              1991  2017 -الطبية كلية العلوم  ،استاذ في مالك الجامعة اللبنانية -

 2004 - 1994جامعة القديس يوسف   ،استاذ محاضر في كلية العلوم و كلية طب االسنان -

      ،ية والثانوية مدرسة الحكمة، راهبات المحبةمدرّس مادة علوم الحياة في الصفوف التكميل -
  1986 - 1978منسق علوم الحياة والمعونة الدائمة   
 

 العمل في مجال االختبار و البحث العلمي

              1992باحث في مختبرات الجامعة اللبنانية، كلية العلوم الطبية منذ - 

 1991 - 81987 )نداك(و مونتريال  )فرنسا(باحث في جامعتي تولوز -

        1986 - 1978محّضر مجاز في مختبرات الجامعة اللبنانية كلية العلوم  -
 

 في الجامعة اللبنانية العمل في المجال االداري
  2016 - 2015  & 2002 – 1995 الطبية ، ممثل اساتذة كلية العلوماللبنانية  مجلس الجامعة عضو -

 EDST  2007 - 2012المعهد العالي للدوكتوراهي، علمال مجلسال عضو و عضو مؤسس -

   Biosante (5 parcours) UL 2012 - 2007بحثيال ماسترالمنسق - 

 1992منذ  UL Oxidative Stress and Antioxidants بحثيالفريق المدير - 

              UL  1991  2017 –والبحث والترفيععضو في لجان تحديث البرامج والمناهج - 

 
 الخاص لعمل في المجال االداريا

  .… - 2017 عميد كلية الصحة، جامعة الحكمة بيروت
  

 ادارة اطروحات و تحكيم  
 صحة واطروحة ماجستير و دوكتوراه طب، طب اسنان، صيدلة، بيلوجيا  90ادارة  -
 اطروحة بين لبنان و الخارج 250عضو مشارك في مناقشة - 
  و منظمات داعمة لالبحاث يةمحكّم لعدة مجاّلت بحثية عالم- 
 

 المنشورات العلمية
 دولية متخصصةعلمية منشورة علمية في مجالت  70نتائج االبحاث صدرت في 

https://scholar.google.com  & http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed على متوفرة         
 

 المؤتمرات و الجمعيات العلمية 
  دوليا و محليامؤتمرا علميا  90او مشارك بملصقات في  محاضر -
 علوم عالمية  عضو في عدة جمعيات- 
 

 المنشورات الصحفية
 عشرون مقاال في مجالت و صحف محلية لتبسيط نتائج االبحاث  -

https://scholar.google.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


 
 

 براءة اختراع
 تساعد على تنظيم ضربات القلب دم من المادة  -
 مادة من النيكوتين لمحاربته )في طور االعداد(- 
 )في طور االعداد( العالج الكيميائي الزعفران تحمي القلب من اثر مادة من -
 

 الجهات الداعمة و الممولة  لالبحاث
امعات منظمة الج - اللبناني الفرنسي  CEDREبرنامج - المجلس الوطني للبحوث العلمية

 تمويالت خاصة  -  الجامعة اللبنانية-  AUFالفرنسية 
 
 المتعاونة البحثيةفرق ال
  ULCO, Lille ،Paris 12 ،ديجون ،تولوز ،ستراسبورغ :فرنسامن جامعات - 
  كليتي الطب والعلوم  ،جامعتي مونتريال وكيبك كندا- 
 وجامعة األردن كلية الصحة جامعة الرباط المغرب كلية العلوم  -
 

 المنح و الجوائز العلمية
 منح الى فرنسا من اجل التواصل العلمي مع شركائنا( 5المركز الثقافي الفرنسي ) -
 (  1990منظمة االبحاث الصحية  كيبك كندا )منحة سنة للتعمق في امراض شرايين القلب -

 (  2004-1993مشاركة في االبحاثلل سنة لالبحاث مونتريال )منحة كل Sacré-Cœurمركز  -

- Academia Languedoc جائزة لالطروحة(( 
 

 العمل في مجال التأليف
 و مشارك بالعداد و التدريب مؤلف و منسق كتب الدولة علوم الحياة ثانوي، ادب واقتصاد

 
 الهوايات

 في الطبيعة، اشغال يدوية المشياالفالم التاريخية، الشعر،  - 
 

   نبزة عن االبحاث
 االبحاث التي نقوم بها في مجال الطب االساسي تتناول اثر االختناق الذي يحصل لعضلة القلب- 

,Myocardial ischemia نتيجة القصور في التغذية و االوكسيجن و كذلك االسباب المؤدية الى التصلب
الى اكتشاف  في شرايين القلب نتيجة تراكم مواد مؤكسدة ذات اثر سام، و قد توصلنا عند الحيوان

مادة في القلب تحميه من تلك السموم و نحن نعمل على تطويرها. و تدور ابحاث اخرى حول اثر 
النيكوتين الموجود في التبغ على االوعية الدموية، القلب و الجهاز العصبي و قد توصلنا ايضا عند 

اعدنا في مجال الحيوان الى اكتشاف مادة ناتجة عن تفكك النيكوتين تتمتع بخصائص مفيدة تس
 .مقاومة االثار السلبية للتدخين

في مجال الصحة العامة تدور األبحاث حول العديد من المشاكل الصحية في لبنان مثل مشاكل  - 
اثر    -المواد الطبيعية المقاومة لألكسدة -وامراض القلب   vit D نقص ال -النوم لدى المراهقين 
اثر تراكم السموم الناتجة من استعمال سائل   -طة الدماغية الوقاية من الجل  -التدخين على السمع

 …الجلي

 60مشروع بحث...نفذ منها  90تقدمنا باكثر من - 
 
*** 

 , أعمالي في بسيطا أكون أن أمنيتي. الثروة وال المال ال , العظمة وال السياده ال, الشهرة وال المجد ال منيتي

 العقل نزيه دائما أكون أن أود. وسلوكي تصرفي في طيعيا, وأرائي مبادئي في قيمامست , أقوالي في صادقا
 ما اتقبل أن أريد. والرياء و الكذب عن ا بعيد , الخجل عن بعيدا, والخوف الجبن و التزلف عن بعيدا, والقلب

 دون أعيش أن أود. الناس في والضالل الفساد أناهض وأن, وصبر بثبات الحياة طريق في الصعوبات من يقابلني
 من أدوس أن دون أتقدم وأن, أحد على أترفع أن دون أرتفع وأن. أحد من أغار أن دون أحب وأن, أحدا أبغض أن

 اذا المسلك نفس يسلكوا أن, توافقهم سنة يتخذوا أن وللغير سنتي هذه. فوقي هم من أحسد أو, دوني هم
 أن أحب. منذرا أرشدهم أو مهددا أعظهم أن أو نهمشؤو في أتدخل أن شأني من ليس, استطاعوا أو شاءوا
 .ترتفع أن أحبها وال حياتي تشع


