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 الشهادات الجامعية

 ليون األولى، ليون، فرنسا–  من جامعة كمود برنارد شيادة الدكتوراه في الفيزيولوجيا المرضية : 2009 -
غرونوبل األولى، – من جامعة جوزيف فورنييو (AFS) شيادة التأىيل اإلختصاصي في الجراحة البولية  :2005 -

 غرونوبل، فرنسا
من جامعة كمود " الفيزيولوجيا المتكاممة في الشروط القصوى" في (درجة الماجستير)دبموم الدراسات المعمقة  : 2004 -

 ليون األولى، ليون، فرنسا– برنار 
  معدل جيد جدًا من كمية الطب البشري، جامعة دمشقفي الجراحة البولية (الماجستير)شيادة الدراسات العميا  :2000 -
 معدل جيد جدًا من كمية الطب البشري، جامعة دمشقإجازة دكتور في الطب البشري :1996 -

 الخبرات الوظيفية

 التعيين كمعيد متفرغ في قسم الفيزيولوجيا في كمية الطب البشري بجامعة البعث : 2001 -
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o إعطاء الدروس العممية لمادة الفيزيولوجيا لطالب السنة الثانية في كمية الطب البشري 
o المشاركة في إعطاء المحاضرات النظرية والدروس العممية لمادة الفيزيولوجيا 

 فرنسا- ليون – ليون األولى– التحضير لمدكتوراه في جامعة كمود برنارد  : 2003 -
o  2003تشرين األول : اإليفاد إلى فرنسا 
o  حضور والمشاركة في العديد من الستاجات النظرية والعممية في مخابر جامعة ليون األولى والمعيد الوطني

 (Inserm)لمصحة والبحث الطبي 
o  إجراء األبحاث الخاصة بشيادة الماجستير وأطروحة الدكتوراه ونشرىا بإسمي في المجالت العالمية وذلك عمى

 مدى ست سنوات
o المشاركة في األبحاث العممية المجراة من قبل الباحثين واألساتذة في ىذه المخابر 
o حضور العديد من المؤتمرات العممية والمحاضرات الخاصة بالبحث العممي والطبي في فرنسا وخارجيا 
o  2004أيمول " : الفيزيولوجيا المتكاممة في حاالت الشدة"الحصول عمى درجة الماجستير في 
o  من دوره في اآلليات الفيزيولوجية المرضية لمسمية : كمورو أسيت ألدىيد "مناقشة أطروحة الدكتوراه بعنوان

 2009في تشرين الثاني " الكموية لدواء اإليفوسفاميد إلى مساىمتو في تأثيره المضاد لمسرطان
 مدرس في قسم الفيزيولوجيا في كمية الطب البشري بجامعة البعث– عضو هيئة تدريسية  : 2010 -

o  عطاء المحاضرات مدرس مادة الفيزيولوجبا لطالب السنة الثانية في كمية الطب البشري من خالل تحضير وا 
 النظرية

o اإلشراف عمى الدروس العممية لمادة الفيزيولوجيا لمسنة الثانية في كمية الطب البشري 
o  عطاء مدرس لمادة الفيزيولوجيا المرضية لمسنة الثالثة في كمية الطب البشري بما يشمل كاًل من تحضير وا 

 المحاضرات النظرية
o  تحضير )مدرس لمادتي الفيزيولوجبا والفيزيولوجيا المرضية لمسنة الثانية في كمية العموم الصحية بجامعة البعث

عطاء الدروس النظرية  (وا 
o  (القسم النظري والعممي)مدرس مقررات الفيزيولوجيا الطبية لمسنة التحضيرية لمكميات الطبية في جامعة البعث 
o  2017 - 2015مدرس مقررات الفيزيولوجيا والفيزيولوجيا المرضية في كمية الطب في جامعة القممون الخاصة 
o  2018 – 2015: جامعة البعث – نائب عميد كمية الطب لمشؤون العممية 
o  2020 - 2017أيمول : رئيس قسم الفيزيولوجيا في كمية الطب البشري بجامعة البعث 
o  2020-  2017مدرس مقررات الفيزيولوجيا والفيزيولوجيا المرضية في جامعة الحواش الخاصة 



 المنشورات العممية

 Ifosfamide metabolite chloroacetaldehyde inhibits cell proliferation and glucose metabolism without 

decreasing cellular ATP content in human breast cancer cells MCF-7.Knouzy B, Dubourg L, Baverel G, 
Michoudet C.J ApplToxicol. 2010 Apr;30(3):204-11 

 Targets of chloroacetaldehyde-induced nephrotoxicity.Knouzy B, Dubourg L, Baverel G, Michoudet 
C.ToxicolIn Vitro. 2010 Feb;24(1):99-107. Epub 2009 Sep 3 

 Use of precision-cut renal cortical slices in nephrotoxicity studies. Baverel G, Knouzy B, Gauthier C, El 
Hage M, Ferrier B, Martin G, Duplany A. Xenobiotica. 2013 Jan;43(1):54-62. Epub 2012 Oct 3. 
Review. 

 الخبرات اإلضافية

 2009عام  منذ  في عيادة ومشافي خاصةطبيب اختصاصي في الجراحة البولية، ممارس لممينة -
 2008 - 2004 بين العمل في شعب الجراحة البولية في مشافي جامعة غرونوبل، فرنسا -
 الحضور والمشاركة في العديد من المحاضرات والمؤتمرات العممية الخاصة بالجراحة البولية في سوريا ولبنان وفرنسا -

 المغات

 المغة األم: المغة العربية  -
 المغة الفرنسية، مستوى ممتاز، قراءة وكتابة -
 الغة اإلنكميزية، مستوى ممتاز، قراءة وكتابة -


