
 / سيرة ذاتية /

 : أسامة حبيب يهنس.االسم الثالثي -1

 :البيانات الشخصية -2

  1962/  12/  22مكان وتاريخ الهالدة: السران. 

 .الجشدية: عربي سهري 

  العربية اللغة األم. –االنكليزية وسط  –اللغات: الروسية جيدة جدًا 

 )ماجدتير في اليشدسة السيكانيكية(.إجازة في اليشدسة السيكانيكية  -: المؤهالت العلمية -3
 (.Ph.Dدكتهراه فلدفة في العلهم التقشية ) -

 شيادة في التربية و علم الشفس  -

 شيادة تعليم لغة روسية  -

 االختراص العام: تكشهلهجيا إنتاج اآلالت و السعدات  -4
 االختراص الدقيق : استثسار و تجديد اآلالت الزراعية -5
 

 وحتى تاريخو 1994مشذ عام  )عزه ىيئة تدريدية( -آي الهضع الهظيفي الحال -6
  .2218حتى  2214رئيس قدم اليشدسة الريفية مشذ عام  -ب   

 إعارة: ال يهجد.                                 
 ندب: ال يهجد.                                 

 :الخبرات -7
الساهاد تادريس باإلضاافة إلاى  التخارج اإلشراف على مذااريعفي مجال التدريس والتدريب:  -أ 

 :نظريًا وعسليًا  التالية

 الجامعة  اسم السقرر الرقم
 حلب مكششة السحاصيل الحقلية  1
 تذرين/حلب آالت خدمة الحيهان  2
 حلب سيارات(  -اآلالت الزراعية )جرارات  3
 حلب آالت السكافحة 4
 تذرين  آالت خدمة الغابات 5
 تذرين ىشدسة حراجية  6
 حلب التعدين و السعالجات الحرارية  7



 حلب الهقهد و الزيهت  8
 حلب محركات االحتراق الداخلي  9

 حلب معدات القياس 12
 تذرين صيانة و استثسار اآلالت الزراعية 11
 طرطهس 1-صيانة آالت و معدات  12
 طرطهس 2 -صيانة آالت و معدات  13

 

جااال أ اار الحرا ااات الستكااررة علااى إنتاجيااة مبحااف فااي  أجااري األوراق واألبحاااث العلسيااة:  -ب 
 ونسه الزيتهن.

 الكتب السؤلفة : -ج 

 .+ محاصيل  عامة 4كتاب اآلالت الزراعية س -
 صيانة اآلالت و السعدات ) كلية اليشدسة التقشية طرطهس( -

و حتااااى تاريخااااو  2214, رئاااايس قداااام اليشدسااااة الريفيااااة  فااااي السجااااال اإلداري والسيشااااي:  -د 
وتقياااايم  ,السجااااالس العلسيااااة للاااادفاع عاااان السذاااااريععزااااهية مجااااالس األقدااااام, و  عزااااهية

 السقاالت ...الخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

/C.V/ 

 

1- Full name: Ossama Habeeb Younes. 

2- Personal information: 

 Place and date of birth: Al Marran 20 / 10 1962. 

 Nationality: Syrian. 

 Languages: Russian is very good – English is medium and 

Arabic is the national language. 

3- The educational position:  

Licence in mechanical engineering. 

(Master of science in engineering). 

Doctor of Philosophy (PhD) in Technical science. 

4- A: The educational degree: Assistant. 

  - B: The present jobs: aprofessor at tishreen university in Syria. 
Chairman of the Rural Engineering Department since 2014 and up to date 
5- Skills: 

A- In the field of teaching and training : supervising the 

researches of graduation  and teaching theoretically and practically 

the following subjects: 

 Subject university 
1 Mechanization of field crops Aleppo 

2 Animal service machines Tishreen / Aleppo 
3 Agricultural machinery (tractors - Car) Aleppo 
4 Control machines Aleppo 
5 Forest Service Machines Tishreen   
6 Forestry engineering Tishreen 
7 Mining and heat treatments Aleppo 

8 Fuels and oils Aleppo 

9 Internal combustion engines Aleppo 

11 Measurement Equipment Aleppo 

11 Maintenance and investment for 
agricultural machinery 

Tishreen 

12 Maintenance of machines and Tartous 



 

 

 

 

 

B- Conducted Papers and researches on the effect of the plowing 

on Olives fields. 

C -An authors of books : 

-A book of (agricultural machines)  

-A book of Maintenance Machinery and Equipment (College of 

Engineering and technical Tartous) 
 

D-Experienced  in administrative and professional field:, Chairman 

of the Rural Engineering Department since 2014 and up to date 

enjoys the membership of the District Councils, and scientific 

councils to defend the project and evaluate articles ... etc. 

 

  

 

Dean of the faculty of Agriculture President of the Rural Engineering 

Department 

             Prof. Riad Zidane                                                     D.Ossama Habeeb Younes. 

 

equipment -1 

13 Maintenance of machines and 
equipment -2  

Tartous 


