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 حمد السعيد أمحمد :   االسم

 1963كريز الواوي ـ  -  درعا :محل و تاريخ الوالدة

 سوري  الجنسية:

 متزوج  الحالة االجتماعية:

 1987/ 7/ 22  تاريخ التعيين في الجامعة:

 دمشق ـ مساكن أشرفية صحنايا ـ أوتستراد درعا  العنوان بالتفصيل:

   6720209  هاتف المنزل:

  0932422660   هاتف المحمول:ال

 جامعة دمشق ـ برامكة ـ كلية العلوم ـ قسم الفيزياء   عنوان العمل:

 االنكليزي  :اللغات 

مال ثم مدير أعمال في معيد ثم قائم باألعمال ثم مشرف على األع التعاقب الوظيفي واألكاديمي:

 جامعة دمشق  – قسم الفيزياء

 

 الخبرات التدريسية:
 

 جامعة دمشق . لطالب السنة األولى ـ كلية الهندسة المدنية )نظري( الفيزياء للمهندسين .1

 جامعة دمشق . –كلية الصيدلة  –الفيزياء )نظري( لطالب السنة االولى  .2

ــ كيمياءالفيزياء العملية لطالب السنة األولى طب بشري   .3 ــ جيولوجيا ـ    ــ طب أسنان ــ صيدلة 

 جامعة دمشق . – بيولوجيا

 جامعة دمشق . – عملي الضوء الهندسي لطالب السنة األولى فيزياء .4

 جامعة دمشق . – عملي الكهرباء والمغنطيسية لطالب السنة الثانية فيزياء .5

 جامعة دمشق . - عملي الذرية واألطياف لطالب السنة الرابعة فيزياء .6

 جامعة دمشق . – عملي النووية لطالب السنة الرابعة فيزياء .7

 جامعة دمشق . – لطالب السنة األولى هندسة معلوماتية فيزياء أنصاف نواقل )حل مسائل( .8

 .2010-2005 التدريس في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  .9

 .2014-2011في الجامعة السورية الخاصة التدريس  .10

 .منذ االفتتاح كلية الصيدلة – ريس في جامعة الشام الخاصةلتد ا .11

 

 الخبرات العلمية:
 

 ساهمت في تجهيز المخابر التالية: 

 جامعة دمشق . -كلية الطب البشري  – مخبر الفيزياء الطبية .1

 جامعة دمشق .   -كلية العلوم  –  مخبر الضوء الهندسي .2

 جامعة دمشق . -كلية العلوم  – مخبر الكهرباء .3

 جامعة دمشق . –كلية العلوم  - مخبر الكهرباء والمغنطيسية  .4

 جامعة دمشق .  -كلية العلوم  – مخبر الترموديناميك .5

 جامعة دمشق . –كلية العلوم  - مخبر الذرية واألطياف .6

 جامعة دمشق . -كلية العلوم   – مخبر النووية .7

 جامعة دمشق .  -كلية العلوم  - مخبر الجسم الصلب  .8



 جامعة دمشق . - كلية العلوم  – مخبر الليزر .9

 جامعة دمشق . -كلية العلوم  – مخبر الضوء الفيزيائي .10

 .  معة الدولية الخاصةالجا -هندسة مدنية   –صيدلة  –طب أسنان   –مخبر الفيزياء  .11

 

 المؤلفات:

 
      األعوام صيدلة(  أسنان، بشري، )طب  كتاب الفيزياء العملية لطالب السنوات األولى .1

 . 2015ـ2012ـ 2005

 2004ب عملي الكهرباء لطالب السنة األولى فيزياء عام  كتا .2

 2006كتاب الترموديناميك لطالب السنة الثالثة فيزياء   .3

 2016كتاب االهتزازات واألمواج لطالب السنة الثانية كيمياء  .4

 )قيد الطباعة(  كتاب الفيزياء النووية لطالب السنة الرابعة فيزياء .5

 

 الدورات التدريبية:

 
 من اإلشعاع )هيئة الطاقة الذرية( ـ دورة الوقاية 

 

 

 

 

 

 

 

 


