
  هاني خليل رزق
  )السيرة الذاتية الموجزة(

 .يف مدينة محص، وكان ترتيبه الثاين يف احملافظة1952  –الفرع العلمي  –نال شهادة الدراسة الثانوية  •
  .، بتقدير جيد جداً، وكان ترتيبه الثاين1956 نال درجة اإلجازة يف العلوم الطبيعية من جامعة دمشق •
مث علــى درجــة دكتــوراه الفلســفة يف البيولوجيــا مــن . 1962 علــم اجلنــني مــن جامعــة أيــوا الوالياتيــة األمريكيــةحصــل علــى درجــة املاجســتري يف  •

 .1964 جامعة فريجينيا يف تشارلوتزفيل األمريكية
للتمّيز يف البحث  »فاي سيكما«، و»سيكما زاي«للتفوق األكادميي، ويف ) فاي بيتا كابا(» فاي كابا فاي«: انتخب عضواً يف اجلمعيات األمريكية •

 .، عضواً يف أكادميية نيويورك للعلوم»فاي كابا فاي«» مجعية«مث انتخب، بسبب عضويته يف . العلمي
 .2003لعلم اجلنني يف كلية العلوم جبامعة دمشق حىت عام  اً أستاذعمل  •
-1970(مـدة ثـالث سنــوات ) فرنسا(وية بسرتاسبورغ زائر يف كلية الطب جبامعة لوي باستور، ويف معهد البيولوجيا اجلزيئية واخلل اً باحثعمل  •

1972 ،1992-1993.( 
إداريــة لســنوات عديــدة يف كــل مــن قســم علــم احليــوان جبامعــة دمشــق، ويف معهــد أحبــاث الكيميــاء والبيولوجيــا يف مركــز  -شــغل وظــائف علميــة  •

 .الدراسات والبحوث العلمية، ويف هيئة الطاقة الذرية السورية، كالمها يف دمشق
كما أجنز عدداً من املشاريع العلميـة اخلاصـة . نشر يف جمالت علمية عاملية مرموقة، وباللغتني اإلنكليزية والفرنسية، العديد من األحباث العلمية •

 .يف كل من الكيمياء احليوية وعلم املناعة والبيولوجيا اجلزيئية
سـتثنائية علـى ، مل يكـن يعـرف سـابقاً؛ وذا قـدرة اذا كتلة جزيئية نسـبية منخفضـة عزل، بالتعاون مع الدكتورة ليلى مسوح، بروتيناً حيواين املنشأ •

ويؤمـل، . مث سـيبحث عـن اجلـني الـذي يرمـزه. َسلَسـلة محوضـه األمينيـة) بالتعاون مع بـاحثني آخـرين(وُجترى حالياً . تسريع سريورة التئام اجلروح
 .لالستعمال الدوائي بعد تسجيل حق امللكية، حتضري الربوتني باهلندسة اجلينية

 .أسهم وشارك يف عدد كبري من املؤمترات العلمية الدولية •
ــا عــدداً مــن الســنوات» مجعيــة علــوم احليــاة«أســهم يف تأســيس  • لــس إدار كمــا أســهم إســهاماً أساســياً يف تأســيس . يف دمشــق وعمــل رئيســاً 

 .اً مساعداً ملكتبه التنفيذي أعواماً عديدةيف بغداد، وعمل أميناً عام» العرب) البيولوجيني(احتاد احلياتيني «
ــ اً علميــ اً منســقيعمــل حاليــاً  • ــا«ألعمــال  اً وإداري ، الــيت تضــم خنبــة مــن العلميــني املتميــزين؛ مقرهــا يف دمشــق، »جمموعــة نظــم العلــوم والتكنولوجي
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 .ة يف علم اجلنني وعلم املناعة والبيولوجيا اخللويةنشر أربعة كتب جامعي •
اإلميـان والتقـدم «وكان املشـرف العلمـي هلـذا الكتـاب، وكتـاب  1997، »جدل العلم والدين واألخالق: االستنساخ«أسهم يف تأليف كتاب  •

قامـت دار الفكـر . »البشـري من االنفجار األعظم إلى االستنساخ: موجز تاريخ الكون«كتـاب   2003، نشر يف عام 2000، »العلمي
 .بدمشق بنشر هذه الكتب الثالثة

جائزة معرض مؤسسة الكويـت للتقـدم العلمـي » من االنفجار األعظم إلى االستنساخ البشري: موجز تاريخ الكون«: نال كتابه األخير •
 .أفضل كتاب علمي مؤلف باللغة العربيةباعتباره ، 2004للعام 

نال  .، منشورات دار الفكر، دمشق»وم البشري وأخالقياته؛ جينات النوع البشري وجينات الفرد البشريالجين«: كتاب  2007نشر يف عام  •
 .أفضل كتاب علمي مؤلف باللغة العربية، باعتباره 2008للعام » للتقدم العلمي يتمؤسسة الكو «هذا الكتاب أيضاً جائزة معرض 

ويعــرض هــذا . يقــوم حاليــاً باختصــار وتحــديث الكتــابين األخيــرين باللغــة االنكليزيــة، كــي ُيصــار إلــى نشــر الكتــاب العتيــد بهــذه اللغــة •
كما أن الكتاب يقـدم تفسـيرًا . الكتاب لوجهة نظر جديدة كلياً، تفسر تطورًا جزيئياً موجهاً، منذ االنفجار األعظم حتى نشوء اإلنسان

، بعضــهم عــن -كــاألخوة مــثالً –ألســباب الفــروق البيولوجيــة، التــي تميــز أفــراد النــوع البشــري  -ألحــد أن عــرض لــهلــم يســبق -علميــاً 
 .بعض

ذه املناسبة كتاباً ُوِسَم بالعنوان » دار الفكر«، َكَرمَّته 2009.04.20يف  •  .، كتبه زمالؤه وطالبه»كيمياء احلياة«بدمشق، ونشرت 
مع  2010.04.12، وصدر يف »اللغة العربية بدمشق عجمم«يف مًال عا، انُتخب عضواً 2010.03.10يف  • مرسوُم تعيينه، واسُتقبل يف ا

 . 09 .06 .2010بتاريخ



 .ُكتيب أصل اإلنسان، دار الفكر، دمشق  2010 •
ــا تُعِــدُّ لطباعــة كتــاب باللغــة اإلنكليزيــة، عنوانــه ترمجــةً ". العقــل والــدماغ البشــري" بطباعــة ُكتيــب عنوانــه " دار الفكــر"تقــوم  2014 • : كمــا أ

  "االنفجار األعظم وما نتج عنه: تطور موجه وجينوم ُجعل شخصياً "
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