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 قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة(
 

 الشهادات الجامعية
 .جيد بتقدير 5991-5999 دمشق:إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من جامعة  -
 .بتقدير جيد 2000-5991 :دمشقدبلوم في التشخيص المخبري من جامعة  -
 معروف:محمد  أ.د.و  أ.د. إميل شاهينبإشراف  ماجستير في التشخيص المخبري من جامعة دمشق -
 بتقدير امتياز. 2005-2009  

 
 الخبرة المهنية

 :الصيدلة كلية _ دمشق جامعة في
 .5999-5991العام الدراسي  ثانية:تدريس مقرر عملي الكيمياء الفيزيائية سنة  -

 .2002-5991العام الدراسي  ثانية:سنة  (5) ر عملي الكيمياء التحليليةتدريس مقر  -

 .2001 وحتى العام الدراسي 2002 العام الدراسيمنذ  خامسة:تدريس مقرر عملي الجراثيم سنة  -

 .2053م وحتى العا 2001العام الدراسي منذ تدريس مقرر عملي الطفيليات والفطريات سنة ثالثة:  -

 .2059وحتى العام  2001الجراثيم والڤيروسات سنة ثالثة: منذ العام الدراسي تدريس مقرر عملي  -

 .2059وحتى العام  2053تدريس مقرر عملي البيولوجيا الجزيئية سنة رابعة: منذ العام الدراسي  -

 .2059وحتى العام  2002تدريس مقرر عملي بيولوجيا الخلية سنة أولى: منذ العام الدراسي  -

 .2059العام وحتى  2051منذ العام الدراسي بيولوجيا الخلية السنة التحضيرية: تدريس مقرر عملي  -



 الصيدلة )برنامج العلوم الطبية الحيوية(: كلية-دمشقجامعة 
 وحتى تاريخه. 2052تدريس مقرر عملي بيولوجيا الخلية سنة أولى: منذ العام الدراسي -
 وحتى تاريخه. 2052ذ العام الدراسي سنة أولى: من 5تدريس مقرر عملي األحياء الدقيقة -

 كلية الصيدلة:-جامعة القلمون الخاصة
وللعام  ،2051وحتى العام  2001تدريس مقرر عملي الطفيليات والفطريات سنة ثالثة: منذ العام الدراسي  -

 .2051-2059الدراسي 

وللعام  ،2051العام وحتى  2001ام الدراسي سانة ثالثة: منذ الع تتدريس مقرر عملي الجراثيم والفيروساا -
 2051-2059الدراسي 

 .2053-2052تدريس مقرر عملي الصيدلة الجرثومية سنة رابعة: العام الدراسي  -

 .2053-2052للعام الدراسي صيفي الفصل ال: ثالثةتدريس مقرر عملي الدمويات والمناعيات سنة  -

 :IUSTا الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجي
 كلية الصيدلة:

 .2059- 2051للعام الدراسي سنة أولى الخلية  تدريس مقرر عملي بيولوجيا-
 .2059- 2051للعام الدراسي سنة ثالثة  5تدريس مقرر عملي األحياء الدقيقة -

 كلية طب األسنان:
 .2059- 2051للعام الدراسي سنة أولى  علم الحياة الجزيئيةتدريس مقرر عملي -
 .2059- 2051للعام الدراسي سنة ثالثة دقيقة تدريس مقرر عملي األحياء ال-
 

 المنشورةاألبحاث 
 .2003-2002 دمشق:مجلة جامعة  الحوامل:األخماج الفطرية التناسلية عند النساء الحوامل وغير  -
 .2009تشرين األول/ المخبري:مجلة التشخيص  (:)مقال مرجعي عند اإلناثالعداوى التناسلية  -
 .2001نيسان/  المخبري:مجلة التشخيص  الفطرية:شخيص األخماج المهبلية أهمية الزرع في ت -
دور العوامل الشخصية والطبية والحالة العامة في اإلصابة بالتهاب المهبل الفطري لدى النساء   السوريات:  -

 .2002حزيران  دمشق:مجلة جامعة 
 

 األبحاث العلمية
 لةالصاااايد كلية-الخاصااااةجامعة القلمون  في للطالب التخرجمشاااااري  عدد من المشاااااركة في افشااااراف على -

 :وهيللحصول على إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية والتي أعدت باللغة افنكليزية 
 .2059-2053التحري عن انتشار افلتهابات المهبلية عند نساء منطقة القلمون. سوريا،◄
 .2051-2059حضرات الفموية السائلة، الكشف عن المبيضات البيض والرشاشيات في المست◄



المساااااااااتهلا في ساااااااااوريا،  Cassia. Angustifoliaنبات  وبراعم على أوراق وبكتيريةدراساااااااااة مورفولوجية ◄
2009-2050. 

 لمادة الطفيليات والفطريات باللغة االنكليزية، جامعة القلمون  دليل اساااااااتخدام مخبر  المشاااااااارأة في ت ليف 
 0200-0202كلية الصيدلة، -الخاصة

 
 

 المؤتمرات والدورات المشارك بها
 

▪ Research Seminar organized by the University of Kalamoon and the University of 

Michigan during the period of 5-7 May 2007. 

▪ Participated in the Activities of the Pharmacy and Nutrition Session-8th Annual 

Convention of the Syrian American Medical Society – Damascus Syria, June 27, 2007. 

▪ Participated in XI AFCB Congress & VII SCLA conference, 29 April-2 May 2006, 

Damascus, Syria. 

▪  Participated in IX SCLA conference, 23-25 October 2010 Damascus, Syria. 

▪ Participated in Pharmacy education & Practice PEP- Damascus, Syria: November 2007. 

▪ Training course (and Certificate of Attendance) in DNA-finger printing, Damascus 

University, Faculty of Medicine- Laboratory of Research and Genetic Consultation: 28-

30 April- 2008. 

 
 رات الشخصيةالمها

 
 الفرنسية وافنكليزية: :األجنبية اللغات

  اسية.نبية األساللغة األجالفرنسية هي -
 اللغة افنكليزية للقيد فياختبار ، وثيقة نجاح في دمشااااق اللغوي  معهدمن  TOEFL شااااهادة: افنكليزية-

 دمشق،  جامعة-من مركز اللغات درجة الدكتوراه 
ي خالل عمل واإلداري م  الطالب والكادر التدريسااااي في التواصاااال جدُا جيدة  : مهاراتالتواصااالمهارات 

 كمحاضر في الجامعة.
 .سنوات 3لمدة  جامعة القلمون الخاصة-في كلية الصيدلةمشرف أكاديمي  :والتنظيم اإلدارةمهارات 

 من جامعة القلمون الخاصة. ICDLعلى رخصة في قيادة الحاسوب  حاصلة مهارات الحاسوب:
 القراءة وتصفح افنترنت.خرى: مهارات أ

 
 



 :المرجعية

ة قسااااااام الكيمياء الحيويجامعة الشاااااااام الخاصاااااااة. أساااااااتا ة في -عميد كلية الصااااااايدلة :أ.د. فايزة القبيلي-

 دمشق. جامعة-كلية الصيدلة، واألحياء الدقيقة

كلية -ًا بقساااااا معاون وزير للشااااالون العلمية، منساااااق برنامل العلوم الطبية الحيوية :أ.د. ساااااحر الفاهوم-

 جامعة دمشق.-الصيدلة

 الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.-عميد كلية الصيدلة :أ.د. محمد معروف-

 ق.دمشاااااا جامعة-كلية الصاااااايدلة، قساااااام الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقةد. مجد الجمالي: أسااااااتا  في -

 جامعة دمشق.-كلية الصيدلة- منسق برنامل العلوم الطبية الحيوية

 القلمون الخاصة. جامعة-الصيدلةسندس ياسين: عميد كلية  د. -


