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  ةالسيرة الذاتي

 

 1974- 12- 26من مواليد دمشق   عبيرة يحيى معالاالسم 

    3216454 :الهاتف األرضي

 0988362970 :الهاتف الجوال

 كلية العلوم, جامعة دمشق النباتية, بيولوجياأعمال في قسم علم ال مديرة  ,عضو الهيئة التعليمية

 الشهادات العلمية

 .المعهد العالي للتنمية اإلدارية استراتيجية )الميزة  التنافسية لشركات األدوية(ماجستير إدارة  2020
 .جامعة دمشق -من كلية التربية  دبلوم في التأهيل التربوي  2015
 .جامعة دمشق  -( كلية العلوم عامنبات  بيولوجيا )دبلوم دراسات عليا  1999
 بمعدل جيد.جامعة دمشق  -  ( كلية العلومحيوية كيميائية- البيولوجيا) العلوم الطبيعيةريوس في و بكال 1997
 . ICDLشهادة قيادة الكومبيوتر  •
  .المعهد العالي للغات في جامعة دمشق بمعدل جيد جدًا من اللغة االنكليزية شهادة في  •

 

 لمقررات التي قمت بتدريسهاا

 لمدة عشر سنوات. (السنة األولى )بيولوجيالطالب  الخلية والنسج بيولوجيا   عملي تدريس مقرر .1
 بيولوجيا(  لمدة عشر سنوات.عملي التكاثر بالزمر النباتية لطالب السنة األولى)  مقرر .2
 .منذ عشر سنوات إلى اآلن  )أحياء دقيقة( الفيروسات لطالب السنة الثالثةمقرر عملي  .3
 .اآلن إلى سنوات  عشر منذ  الرابعة  )حيوية كيميائية(ة والنمو لطالب السنة مقرر التغذي .4
 . اآلن إلى سنوات  عشر منذ  (حيوية كيميائيةالنسيجية  لطالب السنة الثالثة )مقرر الكيمياء  .5
 . اآلن إلى سنوات  عشر  منذ  (حيويةالبيئية النباتية لطالب السنة الثالثة ) مقرر الفيزيولوجيا .6
 منذ ثالث سنوات إلى اآلن. لطالب الصيدلة جامعة الشام الخاصة  1مقرر عملي بيولوجيا صيدالنية  .7
 . منذ أربع سنوات إلى اآلن لطالب الصيدلة جامعة الشام الخاصة 2مقرر عملي بيولوجيا صيدالنية   .8
   .الصيدلة جامعة الشام الخاصةلكلية  -  2 وبيولوجيا 1وقمت بإعداد المقررين المطلوبين لعملي بيولوجيا   .9
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 المشاركات العلمية

ستاذ الدكتور  مع األ  -حيوية    -  لطالب السنة الثالثة  (الفيزيولوجيا البيئية النباتية   عمليبتأليف كتاب )  المشاركة -1
 محمد غسان سلوم. 

مع   على نموه وإنتاجيته الجافة  الحمأة لتأثير الحوراني القمح استجابة  بإجراء بحث علمي بعنوان:المشاركة   -2
 .جامعة دمشق -كلية العلوم   - البيولوجيا النباتية قسم  ، في عدنان نظام   األستاذ الدكتور

  ببحث علمي بعنوان   2008 في عام والتنوع الحيوي  البيئةفي جامعة حلب, حول بندوة علمية  المشاركة -3
 . وإنتاجيته نموه  على الجافة الحمأة لتأثير الحوراني القمح استجابة

  على  بدمشق المنزلية  السائلة المخلفات  لمعالجة عدرا محطة حمأة تأثير بعنوان:بإجراء بحث علمي  المشاركة -4
البحث بمجلة جامعة تشرين   قد تم نشرو عدنان نظام  مع األستاذ الدكتور  وانتاجيته المزروع الرشاد  نبات  نمو

 . 2008في عام 
جميع  ولوحات لالنباتية من فرز محضرات وصور    بتجهيز مخبر السنة األولى لمادة التكاثر في الزمرالمساهمة   -5

 .النباتية الداخلة في المقررالدقيقة و  األحياء
ومعدات وأجهزة عملي الفيروسات لطالب السنة الثالثة )أحياء دقيقة( بكل ما يحتاجه من أدوات    مخبر  وتجهيز -6

 . كيميائية وغيرها ومواد ( جهاز الرحالن الكهربائي –  PCRجهاز  –المثفلة  -  ليزا)جهاز قارئ اال
تجهيز مخبر الكيمياء النسيجية لطالب السنة الثالثة )حيوية كيميائية( بكل ما يحتاجه من أدوات  -7

 .كيميائية وغيرها ، مجاهر( ومواد الميكروتومات )
يحتاجه من محضرات   لطالب سنة أولى صيدلة جامعة الشام الخاصة بما 2و 1تجهيز مخبر البيولوجيا  -8

 .وغيرها لوحات ومواد و 
 

 النشاط العلمي 

 بالمشاركة مع األستاذ المساعد الدكتورة هيفاء قاسم.( الكيمياء النسيجيةتأليف كتاب )عملي قمت ب -
 في قسم الكيمياء بعنوان: أحمد مالو  ركة مع األستاذ الدكتورابالمشعلمية ث احأببإجراء قمت  -

  يمات األكسدة واإلرجاع وتأثيرها على أنز  الدان والتفاحيصنف من ورق الزيتون أالفينوالت من استخالص   
 .(األسكوربات  - بيروكسيدازالغواياغول  -الز  اتا)الك
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 محكمة: علمية وقد تم نشر هذه األبحاث بمجالت 

 في مجلة جامعة دمشق:  -1

الكاتاالز في   تأثيرها على أنزيمدراسة والتفاحي و الدان صنف من ورق الزيتون أاستخالص الفينوالت من 
 . سويقات الذرة الصفراء

 

 في مجلة جامعة الفرات : -2

األسكوربات   تأثيرها على أنزيمدراسة الدان والتفاحي و صنف من ورق الزيتون أاستخالص الفينوالت من 
 أوكسيداز في سويقات الذرة الصفراء.

 

 في مجلة جامعة البعث :  -3

الغوياغول   تأثيرها على أنزيمدراسة الدان والتفاحي و صنف من ورق الزيتون أاستخالص الفينوالت من 
 بيروكسيداز في سويقات الذرة الصفراء.

 

 النشاطات العلمية األخرى:

ة بالمشاركة مع األستاذ الدكتور  كتاب عملي الفيروسات لطالب السنة الثالثة أحياء دقيقأقوم بتأليف  -1
 عدنان نظام. 

 .ليزية في معهد اللغات جامعة دمشققوم بدورات لغة إنكأ -2
 ورشات عمل ومحاضر عن كلية العلوم لشؤون السالمة البيئية مع وزارة البيئة. بدور منسق أعمل  -3
 وكيفية الوقاية  بدور منسق ورشات عمل ومحاضر للتوعية باإلصابات الفيروسية المعدلة وراثياً أعمل  -4

                       الهالل األحمر(. من اإلصابة في منظمات عالمية )
 

 

                                                                                 األعمال مديرة 

    عبيرة يحيى معاّل أ.


