
      لسيرة الذاتيةا                                           

 عدنان محمد الحموي :الدكتور

رئيس قسم الفيزيولوجيا و  /جامعة البعث بكلية الطب البشري ب: أستاذ مساعد العلمية مرتبةال
 .رئيس قسم الطب الشرعي  سابقا

 سوريا . –حماه  –سلمية  – 0690\4\01تاريخ ومكان الوالدة : 

 سوريا . –حماه  –سلمية العنوان : 

 alhamwiadnan5@gmail.com :  البريد االلكتروني

 9332288600منزل :  \ 9033763390رقم الهاتف : المحمول : 

 المؤهالت العلمية  وتاريخ الحصول عليها :

 . (-PhD دكتوراه في الكيمياء الحيوية  البيولوجية )دكتوراه بالعلوم  - 2991

  التابع الكاديمية العلوم الروسية – للكائنات الدقيقة  المعهد العالي للفيزيولوجيا والكيمياء الحيوية
 روسيا – موسكو ) بوشنا (

 اجازة  في العلوم  الحيوية الكيميائية من جامعة دمشق . -2991

 جامعة دمشق . –الطب البشري  معيد في كلية   2992 -12-2

 لروسيا األتحادية للحصول على الدكتوراة. 2991-2991أيفاد من 

 . 1002وحتى  2991جامعة دمشق  من  –مدرس بكلية الطب البشري 

 . 1001وحتى  2991   -جامعة دمشق  من    –ة لكلية الطب البشري عضو الهيئة التدريسي

 –كلية الطب البشري -دمشق  الى جامعة  البعث  جامعة -نقل من  : كلية الطب البشري 
 . 7002  -قسم الفيزيولوجيا  

 .   1022    -    1020رئيس قسم الفيزيولوجيا  من  

 الخبرات العلمية والعملية :

 (1-2)ة الطبية: تدريس لمقرر الكيمياء الحيوي 2992 -2991

 جامعة دمشق . –لطالب السنة الثانية في كلية الطب البشري 
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 الطبية  : تدريس لمقرر الكيمياء الحيوية2991-2992

 جامعة دمشق . –لطالب الدراسات العليا في كلية الطب البشري 

 وحتى   6991كلية الطب والعلوم الصحية  من –أعارة للسودان ) جامعة أعالي النيل 
7007  : 

 مياء الحيوية الطبية : تدريس مقرر الكي1001 -2992

 السودان . –جامعة أعالي النيل  –الثانية في كلية الطب البشري لطالب السنة 

 ة الطبية : تدريس مقرر الكيمياء الحيوي1001 -2992 

 السودان .  –جامعة أعالي النيل  –لطالب السنة الثانية في كلية التمريض 

 ة الطبية: تدريس مقرر الكيمياء الحيوي1001 -2992

 السودان . –جامعة أعالي النيل  –العلوم الصحية لطالب السنة الثانية في كلية 

 ة الطبية : تدريس لمقرر الكيمياء الحيوي 1001-1001

 جامعة دمشق . –لطالب السنة الثانية في كلية الطب البشري 

 الطبية   : تدريس لمقرر الكيمياء الحيوية1002-1009

 جامعة البعث .  –لطالب السنة الثانية  في كلية الطب البشري 

  ) السريرية(: تدريس لمقرر الكيمياء المرضية 1002-1009

 جامعة البعث . –لطالب السنة الثالثة  في كلية الطب البشري 

 ) السريرية (: تدريس لمقرر الكيمياء المرضية 1002-1009

 جامعة البعث . –لطالب السنة الثانية  في كلية العلوم الصحية 

 الطبية   الحيوية: تدريس لمقرر الكيمياء 1002-1001 

 جامعة البعث . –في كلية الطب البشري   -لطالب الدراسات العليا



-  ةكلية العلوم الصحيلطالب  ) السريرية(تدريس مادتي الكيمياء الحيوية  الطبية والمرضية
 جامعة البعث منذ التأسيس وحتى تاريخه. 

  كلية الطب البشريمادتي الكيمياء الحيوية  الطبية لطالب تدريس   -  2010-2012
  جامعة الفرات– كلية التمريضوالمرضية لطالب 

 حماه .–تدريس مادة الكيمياء الحيوية لطالب كلية التمريض – 1020

. منذ التأسيس  جامعة حماه–بكلية الطب البشري   1و 2تدريس مادة الكيمياء الحيوية الطبية 
 .1029حتى 

 كلية الطب البشري حتى – لطالب جامعة القلمونتدريس مادة الكيمياء الحيوية الطبية   1021
1022 . 

 . كلية الصيدلة–تدريس مادة الكيمياء الحيوية لطالب جامعة البعث - 1021

 ترجمة عدة كتب بالتعاون مع مجموعة من الزمالء بالجامعات السورية . -
 جامعة البعث. –كلية الطب –لسنة السادسة عضو لجان الداخلية )مخبر( لطالب ا-

 .   بجامعة حماه –تحكيم رسائل دكتوراه بالكيمياء الحيوية الطبية  -

–بكلية الطب البشري  1و 2تدريس الكيمياء الحيوية الطبية السريرية -1021-1029
 جامعة البعث حتى تاريخه. 

 المؤلفات العلمية:

 جامعة دمشق .–الطب البشري  بكلية –كتاب الكيمياء العضوية  -2 

 .بالمشاركة مع زمالء أخرون

من زمالء من الجامعات  بالكيمياء الحيوية مع مجموعة هاربرترجمة مرجع -1                
 السورية . العربية و 

 االشراف على رسائل الدراسات العليا وتحكيمها وتحكيم أبحاث للمجالت العلمية :

 جامعة حماه . –تحكيم عدة دكتوراه بالكيمياء الحيوية البيطرية  -



كلية  –اشراف على ماجستير  /دراسة تبدل مستويات النحاس في األمراض المتعلقة به  -
 . 1002الطب البشري جامعة دمشق 

 .األبحاث بمجلة جامعة البعث وحماهتحكيم العديد من  -
البشري  كلية الطب – للعديد من الرسائل  دكتوراه بالكيمياء الحيوية تحكيم انتاج علمي  -

 . وحماه. جامعة حلب

دراسة العالقة مابين مستويات الخضاب الغلوكوزي واالكسدة الفائقة للشحوم شورة : ناألبحاث الم
  1002دمشق –عند السكرين . مجلة الطب المخبري 

 ) 1والكيمياء الحيوية الطبية ) (2) تدريس مادة الكيمياء الحيوية الطبية 1021-1029 -
 تاريخه.حتى  جامعة الحواش الخاصة  كلية الطب البشري – والكيمياء الحيوية المرضية

 جامعة البعث حتى تاريخه.–كلية طب اسنان  –تدريس الكيمياء الطبية -1021-1029

من دولة   1001أحسن كتاب مترجم باللغة العربية عام   أحرز المرجع السابق  جائزةالجوائز : 
 . الكويت

 


