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CURRICULUM VITAE   تمام آيالني ذاتية للدآتورالسيرة ال  
  أخصائي واستشاري بأمراض العيون وجراحتها ودآتوراه في الطب البشري

  
  . في مدينة حماة في سوريا متزوج وله ثالثة أوالد نورا وندين والحسن 1951 .15.11مواليد •
  الدراسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية في مدينة حماة بسوريا •
  آلية الطب بجامعة حلب والحصول على لقب دآتور في الطب البشريدراسة الطب البشري في  •
  ١٩٨٢ وحتى نهاية ١٩٧٩اختصاص في طب العيون في مشفى حلب الجامعي الكبير منذ بداية  •
  ١٩٨٣ وجراحة الحول من الجمعية األمريكية لطب العيون لدبلوم في طب العيون عند األطفا •
  ١٩٨٥ لطب العيون ةمريكيشهادة زمالة في طب العيون من الجمعية األ •
  ١٩٨٩دآتوراه واختصاص في طب العيون وجراحتها من جامعة فيينا عام  •
  ١٩٨٩افتتاح عيادة خاصة في طب العيون منذ أيلول  •
   ١٩٩٩تحول العيادة إلى مرآز تخصصي منذ عام  •

  
  :الجمعيات الطبية

  عضو في الجمعية العينية السورية •
  يناعضو في الجمعية العينية في مدينه في •
  عضو في الجمعية العينية النمساوية •
  عضو في الجمعية العينية لجراحة العيون في النمسا •
  عضو في الجمعية العينية للعدسات الالصقة في النمسا •
  عضو في الجمعية العينية للعدسات الالصقة الدولية •
  عضو في الجمعية العينية األلمانية •
  عضو في الجمعية العينية للبالد الناطقة باأللمانية •
  عضو في الجمعية العينية األمريكية •

  : األعمال الطبية و الخيرية واالغاثية
  تنظيم عشرين مؤتمرا طبيا في البالد العربية واإلسالمية •
   سيارة إسعاف إلى المناطق النائية في سوريا٢١إرسال  •
لمساعدة األطفال في إقامة عدد آبير من الحفالت الخيرية  •

العراق وفلسطين والمعوقين في سوريا واألطفال 
الفلسطينيين على الحدود العراقية السورية وآان أخر هذه 

   ٢٠٠٩الحفالت الخيرية لصالح غزة في آذار 
 ٢٠٠٧إرسال سبعة سيارات إسعاف إلى جنوب لبنان عام  •
إرسال ثمانية سيارات إسعاف إلى غزة ومساعدات طبية  •

  ٢٠٠٩نية عام وإنسا
  

  :األوراق العلمية والمحاضرات
  الزرق وتأثيره على العين .١
  مقارنة بين أسباب العمى في سوريا والنمسا .٢
  مقارنة بين األمراض العينية الوالدية في العالم العربي وأوربا .٣
  الداء السكري وتأثيره على العين .٤
  البصر نعمة اهللا فكيف نحافظ عليه .٥
  والطبمراحل خلق الجنين في القران  .٦
  اعتالل اللطخة الصفراء .٧
  العالج الحديث العتالل اللطخة الصفراء .٨
  العين واألمراض الجهازية .٩

  :المؤسسات المدنية
  رئيس اتحاد األطباء والصيادلة العرب النمساويين  •
  ١٩٨٩أمين سر رابطة األطباء السوريين النمساويين منذ عام  •
 األمين العام التحاد العرب النمساويين •
 :العنوان •
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