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 العلمية السيرة الذاتية

 
 

 :  لمؤهالت العلميةا -3

 ةتشرين، الالذقية، سوري، جامعة لعلومن كلية ام، 1002طبيعية إجازة في العلوم ال. 

 ةجامعة تشرين، الالذقية، سوري، علوم،  كلية النباتقسم ال، 1001 دبلوم دراسات عليا. 

 المعهند العنالي متعندد التقا نات فني منن ، الخلويةة،في البيولوجيا الجزيئية و، 1002 دبلوم دراسات معمقة 

 .، فر سا م طقة اللورين مدي ه  ا سي

 الوحدة ،مدي ه  ا سي -مخبر زراعه وبيئة –العلوم الزراعية في ، 1020و  ، كا ون االدكتوراه

 .، فر سا م طقة اللورين مدي ه  ا سي المعهد العالي متعدد التقا ات في ،المشتركة للبحث العلمي 

 

 :الحالة الوظيفية -4

 . ، سوريةحلب، ة حلب، جامععلومالفي كلية  معيدة:    1001-1003 

    .، سوريةحلب، ة حلب، جامععلومالفي كلية  اإليفادمن  عائد معيدة:    1020-1022

 .، سوريةحلب، ة حلب، جامععلومال مدرس متمرن في كلية  :1022-1021

 .، جامعة تشرين، الالذقيةلعلوم، كلية اتنباسم المدرس في ق : 1021-10023   

 ، جامعة تشرين، الالذقيةلزراعة، كلية ااألساسيةفي قسم العلوم  ( مندبة)مدرس :       1023-1022

 :رات التاليةتدريس المقر -2

 الس ة الدراسية  طبيعة المقرر اسم المقرر

 الس ة الثا ية  ظري  -عملي علم الوراثة

 الس ة الثا ية ظري  -عملي البيولوجيا الجزيئية

 ماجستير أحياء دقيقه  ظري-عملي  وراثة األحياء الدقيقة

 

                         لمى فائز حمدان:   ثالثياألسم ال -2

 :  البيا ات الشخصية -1

 2/11/1791الالذقية :  مكان وتاريخ الوالدة 

 فرنسيه ، عربية سورية:   الج سية 

 الفرنسية واالنكليزيةالعربية :  اللغات ، 

 جامعة تشرين، مدرسه في كلية الزراعة  :  الوظيفة الحالية -3
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 المقاالت العلمية -6   

Hamdan L., Slezack-Deschaumes S., Piutti S., Vong P.C., Benizri E. (2008). Implication des communautés 
fongiques fonctionnelles dans la dynamique du soufre organique dans les sols. Actes de l’Ecole Doctorale 
RP2E 

Hamdan L. et al., (2010). Genetic and functional characterization of microfungi implicated in soil sulfur 
mineralization under rape and barley cover. FEMS Microbiology letters 

Hamdan L. et al., (2010). Influence of rhizodeposition on fungal communities implicated in S mineralization 
under barley and rape covers. Biology and Biofertility of Soils 

 

 المؤتمرات العلميه--2

تصنيف جزيئي للتجمعات الفطرية القادرة على معدنة الكبريت  نتائج األبحاث تم المشاركة بها بمؤتمر عالمي تحت عنوان
 Internationalذلك في المؤتمر colza. ogre Lama Hamdan, S. Deschumes, et E. Benzri (2007):لنباتي

conference Rhizosphere 2 نبيلييه فرنسامو في مدينه 

Hamdan L., Slezack-Deschaumes S., Piutti S., Vong P.C., Benizri.E. (2008). Caractérisation des communautés 
fongiques impliquées dans la minéralisation du soufre organique dans la rhizosphère du colza et de l’orge. 
Journées Jean Chevaugeon, Aussois, 20-24 janvier 2008. (poster) 

Hamdan L., Slezack-Deschaumes S., Piutti S., Vong P.C., Benizri E. (2008). Caractérisation des communautés 

fongiques impliquées dans la minéralisation du soufre organique dans la rhizosphère du colza et de l’orge. 

Séminaire de l’Ecole Doctorale RP2E. (poster) 

Hamdan L, Slezack-Deschaumes S, Piutti S, Leroux Y, Vong P. C, Benizri. E. (2010). Caractérisation 

fonctionnelle de souches fongiques impliquées dans la minéralisation du soufre organique via l’activité 

arylsulfatase. Journées Jean Chevaugeon, Aussois, 25-30 janvier 2010. (communication orale). 

 

 


