
   (  الدكتور هشام السعدي ) السيرة الذاتية
  

  المعلومات الشخصية

                                                                   هشام : ....  االسم األول
  السعدي: .......... الكنية 

  األب............: أحمد 
  األم..............: فاطمة اسدي

  1955 / 2 / 22:  .... تاريخ الوالدة
  حمص:  ... مكان الوالدة

  سوري -فلسطيني : ........ الجنسية 
  : متزوج... الحالة العائلية 
   التأهيل العلمي

  

  الدرجة المستحقة  مجال الدراسة  مكان المعهد  اسم المعهد  السنة
  بكالوريا  تعليم ثانوي علمي  دمشق  ة عز الدين التنوخيثانوي       1973 - 1970

  دبلوما  الطب البشري  ياش         رومانيا - ياشالطب جامعة    1981 - 1974

  طبيب مقيم  طبيب ممارس          دمشق  مشفى يافا           1986 - 1981

  (سيتشينوفا) الطب األول معهد  1988 - 1986
  ماجستير  التخدير واالنعاش          موسكو        روسيا-  موسكو

  ) Ph.D الدكتوراة (    التخدير واالنعاش   وسكوم  أكاديمة موسكو الطبية  1992 – 1988
  الوظائف المهنية

  مجال العمل  المكان  اسم المعهد  السنة

  معيد عائد من االيفاد         حمص - سوريا  عثجامعة الب  -  كلية الطب         1993  - 1992

  عضو هيئة تدريسية ( مدّرس )  حمص - سوريا  جامعة البعث  - كلية الطب   2011 - 1994
  في كلية الطب 

  سوريا  الخاصة جامعة القلمون    2015 – 2011
  لبعث من جامعة اإعارة         

  عضو هيئة تدريسية ( مدّرس )      
  في كلية الطب

  تقاعد من جامعة البعث          2015\02\22

  عضو هيئة تدريسية ( مدّرس )         سوريا  جامعة القلمون الخاصة    2015-2017
  كلية الطبمتفرغ في  

  العنوان الحالي
   سوريا –دمشق  - المزة فيالت متصلة

  3طابق  / 108بناء رقم 
  00963116645998 : :   ل هاتف المنز 

         0933743320.........:  الجوال 
   drh.saadi@gmail.com    :البريد االلكترون



  عضو هيئة تدريسية ( مدّرس )         سوريا  الخاصة حواشجامعة ال   2020 -2017
  صيدلةمتفرغ في كلية ال 

  
  : مشاركة بالمؤتمرات الطبية ال

  

  ) 20022004//  1998/  1996( دمشق           .................. وي للجمعية السورية ألطباء التخديرالمؤتمر السن
  )   2001/ 1999ني ألطباء التخدير .................................     ( بيروت األوربي اللبناالمؤتمر 

   )  2008(حماة        ........................  المؤتمر السنوي للجمعية السورية ألطباء التخدير

 ) 2010.....( حمص ممارسة مهنة الطب (عضو  باللجنة التأسيسية للمؤتمر) المؤتمر السوري ألخالقيات

  : المناصب االدارية والنقابية

1997- 1999  
1999- 2001  
2001- 2003  
2007- 2009  
2009- 2011   

 
 

جامعةالبعث  -كلية الطب  – رئيس قسم التخدير  

جامعةالبعث  -كلية الطب   - رئيس الوحدة النقابية     2003-2007  

جامعةالقلمون الخاصة  -كلية الطب  –رئيس قسم الفيزيولوجيا    2017 -2015  

الخاصة الحواش جامعة  - الصيدلة كلية –  السموم وتأثير األدوية قسم رئيس  2020 -2018  

 


