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 هعلىهبث عضى الهيئت الخذسيسيت األسخبر الذكخىس 

 
 حساو عثذ انعشٌش َعال 

Hosam naal  

Hosam naal 
الفشنسيت-االنكليضيت-ببللغت العشبيت االسن الزالري  

 القسن العلوم األساسٌة 
  3991إجاسج فً انعهىو انفٍشٌائٍح وانكًٍٍائٍح 

  3991دتهىو دراساخ عهٍا فً انكًٍٍاء انعضىٌح 

  3001ياجستٍز فً انعهىو انكًٍٍائٍح 

  3002دكتىراِ فً انعهىو انكًٍٍائٍح 

 

 الشهبداث األكبديويت

 الوشحبت العلويت مدرس 

  1002عضو لجنة فض عروض  – 1022 ، رئٌس لجنة شراء1024 - 1023رئٌس قسم العلوم األساسٌة فترة 
  1024اللجنة المنظمة فً ندوة تطوٌر الزراعة فً الساحل السوري 

 الوهبم اإلداسيت

 *الخبشاث الوهنيت:

  4102 سىسيت: -جبهعت حششين -كليت الهنذست الضساعيت -العلىم األسبسيتقسن 
   1024اللجنة المنظمة فً ندوة تطوٌر الزراعة فً الساحل السوري 

   1024عضو فً لجنة ضمان الجودة  -
 1002عضو لجنة فض عروض  3102رئيس لجنة شراء 

 الخبشاث في هجبل الخذسيس والبحذ العلوي والخذسيب:

 

 انًقزراخ انتانٍح:  تذرٌس

 حتى تارٌخّ  3002يقزر انكًٍٍاء انعضىٌح عًهً + َظزي نطالب انسُح األونى تكهٍح انشراعح يُذ  

 حتى تارٌخّ  3002نطالب انسُح األونى تكهٍح انشراعح يُذ    انعايح وانتحهٍهٍح انقسى انعًهًيقزر انكًٍٍاء 

 جايعح حهة  3003 انعهىونطالب انسُح األونى تكهٍح انقسى انعًهً  3يقزر انكًٍٍاء انعضىٌح 

 جايعح حهة 3003 انعهىونطالب انسُح األونى تكهٍح انقسى انعًهً  3يقزر انكًٍٍاء انعضىٌح 

 جايعح حهة 3001 انعهىونطالب انسُح األونى تكهٍح انقسى انعًهً  1يقزر انكًٍٍاء انعضىٌح 

 جايعح حهة 3004 انعهىونطالب انسُح األونى تكهٍح انقسى انعًهً  4يقزر انكًٍٍاء انعضىٌح 

 جايعح حهة 3991 انصٍذنحنطالب انسُح األونى تكهٍح يقزر انكًٍٍاء انعضىٌح   انقسى انعًهً 

  جايعح حهة 3994 طة االسُاٌنطالب انسُح األونى تكهٍح ر انكًٍٍاء انعضىٌح   انقسى انعًهً يقز

  تشزٌٍجايعح  3992 انشراعحنطالب انسُح األونى تكهٍح انقسى انعًهً    انفٍشٌاءيقزر 

 

:البحذ العلوي في هجبل     *  
  

  2003"  وكرز انىشُة " تحذيذ بعض انُىاتج انطبيعية في انًحهب بعُىاٌياجستير  رسانة 

 

" استخالص ودراسة بعض انُىاتج انطبيعية في انخرشىف وشىك يريى  ذكتىراِ بعُىاٌرسانة ان
 وتحذيذ تأحيراتها عهى بعض األَسجة انحية" 

 

  اإلشراف -   -
 مشروع تخرج  االشراف على 

 

  نشبطبث أخشي:

يشارٌع تخزج  تقٍٍى  

 تقٍٍى تحج عهًً نًجهح جايعح تشزٌٍ 
 

 

 

 :الونشىسة األوساق واألبحبد العلويت*

 الخبشاث العلويت والوهنيت والخذسيسيت
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 :في هجالث هحليت وإقليويت هحكوت ببللغت العشبيت - 

 

 اىححديد اىنَي (، 2003) ،ضبيط أساية  ترسكياٌ آَي  ،َعال حساو
سهسهة  حهبجايعة بحىث يجهة   - ىيسوربيحوه في ثَبر مزس اىوشنة

  2003 ,انعهىو االساسية

 الخحذيذ الكوي للحوىض الذسوت في , (3001) ،ضثٍظ أسايح  تزسكٍاٌ آًَ  ،َعال حساو

  3001 ,سهسهح انعهىو االساسٍح حهةجايعح تحىث يجهح   -صيج بزس الوحلب وكشص الىشنت 

 اىححديد اىنيفي (، 2006) ،تىيا يرواٌ  عبذ انجهيم غريىاتي  ،َعال حساو
بحىث يجهة   - ىيحَوض اىدسَة في سيث بذور شوك ٍزيٌواىنَي 
  2006/ عاو 44عذد / ,سهسهة انعهىو االساسية حهبجايعة 

 اىححديد اىنَي (، 2006) ،تىيا يرواٌ  عبذ انجهيم غريىاتي  ،َعال حساو
بحىث يجهة   - ىَشحقبت حَض اىنبفئيل في خالصة أوراق اىخزشوف

  2006/ عاو 44عذد / ,سهسهة انعهىو االساسية حهبجايعة 

  

 

.   

 

 ببللغت االنكليضيت في هجالث عبلويت هحكوت: -

 

 

 النذواث والوؤحوشاث:  *

  اىنددو  اىسدورية  – يحاضير  (، 2003) ،ضيبيط أسياية  ترسكياٌ آَيي ، َعال حساو
 وجايعة بىل سباتييّ سىريا بانتعاوٌ بيٍ جايعة انبعج – اىفزنسية اىنيَيبئية األوىى

 قسى انكيًياء  –كهية انعهىو  –جايعة انبعج  - تىنىز فرَسا 

 

  ٍدتجَز ففدبق بيوىوةيدة واىميدوً اات اى دية – يحاضير  (، 2006، ) َعال حساو- 
 26تحت رعاية اتحياد انجايعياا انعربيية ) كهيياا انعهيىو(  – كهية انعهىو  – جايعة حهب

/11/2006 .  

 

  كهيية  – جايعية حهيب -اى ديدننيةاىميوً ٍتجَز  – يحاضر  (، 2007، ) َعال حساو
 انصيذنة  

  جايعيية ىندددو  جيددويز اىشرايددة فددي اىسددبحو اىسددور  يشيياركة انهجُيية انًُ ًيية
 كهية انسراعة    –تشريٍ 

. 
 

 الوعلىهبحيت:* 
 ، إتقاٌ انعًم عهى انعذٌذ يٍ انثزايج اإلحصائٍح.ICDLن حاصم عهى شهادج ا -

 

 * اللغبث: 
انعزتٍح -  

 اإلَكهٍشٌح 
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naalhosam0@gmail.com  
 

 البشيذ االلكخشوني األكبديوي والشخصي

 

mailto:naalhosam0@gmail.com

