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  الي:الوضع الوظيفي والدراسي الح

قسم  ،كلية العلوم ،مشرف على الجوانب التطبيقية العملية في جامعة دمشق 2020
 ولدى كلية الصيدلة جامعة الشام الخاصة. ,الحياة النباتية

قسم  ،وطالب باحث قيد نيل درجة الدكتوراة في البيئة والتنوع الحيوي النباتي
 جامعة دمشق. ،كلية العلوم ،الحياة النباتية

 رسالةال عنوان
دراسة خصائص مورفولوجية وبالينولوجية وكيميائية لبعض أنواع السالفيا  

 في سورية 
A study of Morphological, Palynological, and 

chemical Characteristics of some species of Salvia L. 
in Syria 

 .التسجيل وبدء العمل في البحث 2017 – 016
  ي:الشهادات والتحصيل العلم

جامعة تشرين بالتعاون مع منظمة ، تقدير شرف نباتالعلم ماجستير في  2000 –1997
 كارداإي

(International Center for Agricultural Research in the Dry 
Area 



 عنوان الرسالة
في سوريا ودراسة  Nerium oleander ةالتنوع البيولوجي لنبات الدفل" 

 ".األصول الوراثية لهذا النبات
جامعة  ،كلية العلوم ،تقدير امتياز نباتيةدبلوم دراسات عليا في البيئة ال 1995–1994

 تشرين.
  جامعة تشرين. ،كلية التربية ،دبلوم تأهيل تربوي تقدير امتياز 1992 –1991
 جامعة تشرين. ،اجازة في العلوم الطبيعية, شعبة العلوم الحيوية والكيميائية 1991 - 987

  جنبية:اللغة اال

جامعة  ،المعهد العالي للغات ،وثيقة نجاح باالختبار الوطني للغة االنكليزية 2012
 دمشق.

  الكمبيوتر: 

 " من الجمعية المعلوماتية السورية.ICDL"شهادة دولية لقيادة الحاسب  2011

  :الخبرات العملية

تشريح ال ,/2و 1/الصيدالنية بيولوجياال اتتدريس الجوانب التطبيقية لمقرر  2019- 2016
 جامعة الشام الخاصة. ،كلية الصيدلةلدى . /1/عقاقير ،فيزيولوجياال ,نسجالو 

 جامعة دمشق: ،كلية العلوم ،تدريس الجوانب التطبيقية للمقررات التالية 2020_  2013

   علم الوراثة النباتية ./2و1/ الفيزيولوجيا النباتيةعلم. 

  .التكاثر في الزمر النباتية. .علم البيئة النباتية  المكافحة الحيوية   

 جامعة السويداء لمقرري: ،كلية الزراعة ،تدريس الجانب العملي 2012- 2007
  .التصنيف النباتي.  علم النبات العام 

 جامعة دمشق ،كلية الهندسة الزراعية ،والجانب العملينظري تدريس  2012 -2002
 التصنيف النباتي*    علم النبات العام*  لمقرري:

 جامعة حلب. ،كلية العلوم ،تدريس الجوانب التطبيقية 2002 -2001
المشاركة بمؤتمر تونس العلمي بمقالة علمية بعنوان المورفولوجية الطلعية  1999

 Nerium oleander.وإنتاش حبات الطلع عند نبات الدفلة 
دراسات و البحوث العلمية لل مجلة جامعة تشرين ،المشاركة بمقالة علمية 1997

 ."استنبات الدفلة واكثارها من الفصيلة الدفلية"بعنوان سلسلة العلوم األساسية



 
 مقال السابق.ردني الرابع للعلوم الحياتية بالمشاركة في المؤتمر اال

 
  الدورات التدريبية:

  اللغة األجنبية: 

 جامعة دمشق. ،العالي للغاتالمعهد  ،دورات دورية في اللغة انكليزية 2011 – 2008

  الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات:

للحصول على الشهادة  دورات جامعة دمشق ألعضاء الهيئة التدريسية 2011 – 2008
 ""ICDLالدولية لقيادة الحاسب 

  المهارات:

 االشراف على المعسكرات التدريبية لطالب التخرج.  2007-2008

 ر العملي بوسائل ايضاحية تدريسية. تجهيز مخاب 2009 - 2006

 اعداد والقاء محاضرات بحثية وعروض تقديمية. 2020 – 2010

 


