
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

                                                                                

 

  السيرة الذاتية

  م. ناطور oالدكتور
  

  البيانات الشخصية:
  :               ولد في قلنسوة 1963

  :               انتقل إلى ھايدلبرج1982

  

  الدراسة:
  

  :      درس الطب في جامعة ھايدلبرج1983-1990

  الخدمة الطبية:      عمل طبيبا مساعدا بمستشفى "تيريزيا" في مانھايم، وفي 1990-1993

  بشركة "مرسيدس بنز" في مانھايم                        

  موضوع الرسالة عن ،15/12/2000بتاريخ  :               حصل على الدكتوراة2000

  وكيفية استخدام (AICD)جھاز تنشيط القلب  المرضى الذين يستخدمون                        

  إشراف د. جونتر بيرجمان وتحت امعة ھايدلبرجمن ج تنشيط القلبجھاز                         

  

  السيرة المھنية:

  :      حصل على دورة تدريبية للتخصص في الطب الباطني1993-1998

  )، من جمعية أطباء10/12/1998:               إخصائي الطب الباطني (بتاريخ 1998

  ة أطباء "نورد بادن"فورتمبرج" وجمعي-"بادن                        

  :      حصل على دورة تدريبية للتخصص في أمراض القلب وا:وعية الدموية1998-2000

  ) من جمعية أطباء "بريمن"11/10/2000(بتاريخ                          

  )21/2/2001:                تخصص في العناية المركزة بمرضى الطب الباطني (2000

  فورتمبرج" وجمعية أطباء "نورد بادن"-من جمعية أطباء "بادن                         

  )7/6/2000في "طب الحا=ت الحرجة" ( ص إضافيتخصُ                          

  فورتمبرج" وجمعية أطباء "نورد بادن"-من جمعية أطباء "بادن                         
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  رج:           طبيب مقيم في ھايدلب2001منذ 

  "شھادة الطب المتنقل" :إضافي مؤھلٌ :               2009

  :           مؤسس ومدير مستشفى ھايدلبرج التخصصي :مراض القلب وا:وعية2010منذ 

  د. ناطور   -أمراض القلب)بلبرج الخاص دالدموية (مستشفى ھاي                        

  وشركاؤه                        

  في ھايدلبرجالتطبيب عن بعد" "مركز  :               أنشأ2010

  :               أنشأ "مختبر ھايدلبرج :بحاث النوم"2011

  

  :ا=ختصاص

فCCورتمبرج" وجمعيCCة أطبCCاء -مCCن جمعيCCة أطبCCاء "بCCادن –) 3/2/1999رسCCم القلCCب ( -
  "نورد بادن"

 التحكم بجھاز تنظيم ضربات القلب -

 صوتية على ا:وعية الدموية بالبطن وخلف الصفاقالكشف بالموجات فوق ال -

 الكشف بالموجات فوق الصوتية على ا:وعية المغذية للدماغ وخارج القحف -

 الكشف بالموجات فوق الصوتية على ا:وعية الدموية -

 الكشف بالموجات فوق الصوتية على الغدة الدرقية -

 الكشف بالموجات فوق الصوتية على أعضاء الصدر -

 "نورد بادن" أطباءجمعية  –) 5/4/2000لطوارئ (رئيس قسم ا -

 "نورد بادن"جمعية أطباء   –) 2/1/2001وحدة الوقاية من اIشعاعات ( -

 ) في تخصص أمراض القلب1/1/2005ممتحن جمعية أطباء "نورد بادن" ( -

 ترخيص التدريب في تخصص "الطب الباطني" لمدة عام -

 الدموية" لمدة عامترخيص التدريب في تخصص "طب القلب وا:وعية  -

  (DGSM)عضو الھيئة ا:لمانية لطب النوم  -


