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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة تشرين

 الالذقية

     حسين علي حمامي الدكتور:السيرة الذاتية لألستاذ 

 1591-1-1الالذقية  الوالدة:مكان وتاريخ 

 متزوج العائلي:الوضع 

  1544431300 :رقم الموبايل

  gmail.comA.D.Husain.hammami@ : االلكترونيالبريد 

  1591رومانيا  -ارست بوخفي علم النسج    PhDالمؤهالت العلمي: دكتوراه فلسفة 

 علم النسج وبيولوجيا الخلية الدقيق: االختصاص

 والرومانية اإلنكليزية يجيدها:اللغات التي 

 والبحث العلميالتدريس  العمل:طبيعة 

  المرضي بكلية طب األسنان بجامعة تشرين النسج والتشريحأستاذ في قسم  العلمية:المرتبة 

 :الجامعي التدريس

 ولغاية تاريخه 1551جامعة تشرين  –كلية طب األسنان  العام النسج علم -

 ولغاية تاريخه 1551جامعة تشرين  –طب األسنان  كليةواألسنان بالفم  الخاصعلم النسج  -

 3114-1991تشرين  جامعة - األسنانو بالفم الخاص الجنين علم -

  2013 لغاية 2002 عام منذ جامعة تشرين الفيزيولوجيا علم -

  2012 ولغاية 2006 عام منذ جامعة تشرين الخلية بيولوجيا علم -

 ولغاية 2006 عام منذجامعة تشرين  العليا الدراسات لطالب المرضي التشريح النسج علم -

 .تاريخه

 .تاريخه لغايةو 3113الخاصة جامعة الشام  العام النسج علم -

 تاريخه لغايةو 3113جامعة الشام الخاصة   -بالفم واألسنان الخاص النسج علم -

حلب لعدة  جامعة - األسنانستاذ زائر لتدريس مقرر علم النسج العام والخاص كلية طب أ -

 سنوات 

 1551-1551جامعة تشرين  –علم النسج العام والخاص كلية الطب البشري  -

 1551- 1985جامعة تشرين  -والخاص المعهد الطبي  العام النسج علم -
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 الجزائر - سطيف جامعة في درسها التي المقررات

  1985 – 1981 عام من الخلية وبيولوجيا النسج علم -

 1985 - 1981عام  من الفيزيولوجيا علم -

 1985 - 1983 الحيوان بيولوجيا -

 

 الكتب التي ألفها

 عام النشر الجهة الناشرة الكتب المؤلفة

 1553-1554 الالذقية -جامعة تشرين  علم النسج

 3113-3111 الالذقية -جامعة تشرين  عملي علم النسج

 3114-3113 الالذقية -جامعة تشرين  علم الجنين العام والخاص بالفم واألسنان

 3113-3114 الالذقية -جامعة تشرين  علم النسج )نسخة معدلة(

 3110-3119 الالذقية -جامعة تشرين  العام االفيزيولوجيعلم 

 3111-3115 الالذقية -جامعة تشرين  بيولوجيا الخلية

 3113-3111 الالذقية -جامعة تشرين  النسج الخاص بالفم واألسنانعلم 

 

 الدراسات واألبحاث المحكمة المنشورة ومكان نشرها

 1555قبلت للنشر لعام  –البنية فوق المجهرية بخاليا النجرهانس في ظهارة جلد االنسان ولثته  -1

 سلسلة العلوم الطبية  –مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية 

دراسة مورفولوجية وكيميائية نسيجية مناعية تبين أن خاليا النجرهانس في لثة االنسان مشتقة  -3

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث  1555قبلت للنشر لعام  -من الخاليا وحيدة النواة 

 العلمية 

امعة تشرين للدراسات مجلة ج 1559قبلت للنشر لعام  –تأثير التدخين على لثة االنسان  -4

 سلسلة العلوم الطبية –والبحوث العلمية 

اليافع في العجول مجلة جامعة تشرين للدراسات  الدم(اللوكيميا )ابيضاض  جبالوي، داءرفيق  -3

 – 54من  اتالصفح 1554لعام  3العدد  19سلسلة العلوم الزراعية، المجلد  –والبحوث العلمية 

59  

5- I.Diclescu, Doniaoniceus, HammamiHussin. Calcium Cytochemistry and 

stereological morphometry of the intercalated Ductal cell of the 

pancreas, Romania journal of Morphology, Embryology (1985) p169-172 

6- DrHsseinHammami-DrEzzatEldreiny- DrNajlaaSarhan, Histological and 

immunohistochemical study of Macrophages in salivary glands of control 

and istoterenol treated adult male albino rats, Tishreen university journal 

vol 32 Nos 2010 
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 مهام البحث العلمي   

لى جامعة الطب والصيدلة في بوخارست رومانيا لمدة إمهمة بحث علمي  1555-3111

 أشهر  0

 3 هورية مصر العربية لمدةلى جامعة طنطا في جمإمة بحث علمي مه 3115

 أشهر

 المهام االدارية والعلمية السابقة والحالية وتواريخها

 عميد كلية طب االسنان 3119-3113

 للشؤون االدارية وشؤون الطالبوكيل كلية طب االسنان  1554-1553

 ي كلية طب االسنان بجامعة تشرينف البيولوجيا(رئيس قسم علم الحياة ) 1553-3114

في كلية طب األسنان بجامعة رئيس قسم النسج والتشريح المرضي  اآلن-3114

 تشرين

التشريح رئيس قسمي النسج ومتفرغ كلي في كلية طب األسنان و اآلن-3113

 الشام الخاصةجامعة  – المرضي

 

 

 أ.د. حسين حمامي


