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CURRICULUM VITAE 

ٌَم سلٌمان  ِش

   "األغذٌة مٌكروبٌولوجٌا" اختصاص مدّرس دكتورة
 

E-mail: sheiamsulaeman@hotmail.com 
Phone (cell.): 00963-937262572 

           المؤهالت العلمية:

3122 
، المدرسة الدكتورالٌة: بٌولوجٌا ـ صّحة، دكتوراه فً "مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة"

 نانت، نانت ـ فرنسا. جامعة

3118 

فً مجال ) التكنولوجٌا الحٌوٌة، الموارد الزراعٌة، الغذاء  ًماجستٌر بحث
)تقدٌر جٌد جداً(.  والتغذٌة(، اختصاص الصناعات الحٌوٌة، الغذاء، التغذٌة والسموم

/ المعهد ENSAIAالمدرسة الوطنٌة العلٌا للعلوم الزراعٌة والصناعات الغذائٌة 
 ، نانسً ـ فرنسا.INPLعّدد التقانات فً لوٌن الوطنً مت

3116 
)تقدٌر جٌد جداً(. قسم علوم األغذٌة،  دبلوم دراسات علٌا فً اختصاص علوم األغذٌة

 .كلٌة الزراعة، جامعة حلب

3114 
)تقدٌر جٌد جداً(. قسم  إجازة خاصة فً الهندسة الزراعٌة ـ اختصاص علوم األغذٌة

 .عة، جامعة حلبعلوم األغذٌة، كلٌة الزرا

 .بكالورٌا )فرع علمً( 9::2

           المراتب الوظيفية:

 الوقت ـ 2012
 الحالً

، فً قسم علوم األغذٌة، باختصاص " مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة" دكتورة مدّرس
 كلٌّة الزراعة وكلٌة العلوم، جامعة تشرٌن.

 للعلوم الطبٌةمحاضر فً كلٌة الصٌدلة ـ جامعة األندلس الخاصة  2015-2017

 3117ـ  3116
، فً قسم علوم األغذٌة، كلٌّة معٌدة باختصاص " مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة"

 الزراعة، جامعة تشرٌن. 

 فً مدٌرٌة الخدمات الفنٌة فً حلب. مهندسة زراعٌة 3116ـ  3114



 

2 

 

         :تي أقوم بتدريسهاالمقرّرات ال

سٌمٌنارات لطّّلب الدراسات العلٌا. فً جامعة ، محاضرات ومٌكروبٌولوجٌا األغذٌة/ متقّدم
 تشرٌن، كلٌّة الزراعة، قسم علوم األغذٌة.

، محاضرات لطّّلب المرحلة الجامعٌة األولى، السنة الرابعة مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة
 باختصاص علوم األغذٌة فً جامعة تشرٌن، كلٌّة الزراعة، قسم علوم األغذٌة.

، محاضرات لطّّلب المرحلة الجامعٌة األولى، وتقاناتها الحٌوٌة الصناعات المٌكروبٌولوجٌة
 السنة الرابعة باختصاص علوم األغذٌة فً جامعة تشرٌن، كلٌّة الزراعة، قسم علوم األغذٌة.

، محاضرات لطّّلب المرحلة الجامعٌة األولى، السنة الخامسة باختصاص علوم فساد األغذٌة
 الزراعة، قسم علوم األغذٌة.األغذٌة فً جامعة تشرٌن، كلٌّة 

، محاضرات لطّّلب المرحلة الجامعٌة األولى، السنة الثالثة باختصاص مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة
 أحٌاء دقٌقة فً جامعة تشرٌن، كلٌّة العلوم، قسم علم الحٌاة، شعبة األحٌاء الدقٌقة.

لى، السنة الرابعة ، محاضرات لطّّلب المرحلة الجامعٌة األوالمٌكروبٌولوجٌا الصناعٌة
 باختصاص أحٌاء دقٌقة فً جامعة تشرٌن، كلٌّة العلوم، قسم علم الحٌاة، شعبة األحٌاء الدقٌقة.

، محاضرات لطالب السنة الثانٌة من كلٌة الصٌدلة وعلوم الصحة فً طفٌلٌات وفطرٌات
 جامعة المنارة )الالذقٌة، سورٌا(

من كلٌة الصٌدلة فً جامعة األندلس الخاصة  محاضرات لطّلب السنة الرابعةعلم السموم، 
 للعلوم الطبٌة )طرطوس، سورٌا(

 

    (: أو مشارك اإلشراف على الدراسات واألبحاث )كمشرف رئيس

 إشراف 

 :(7)عدد  ماجستٌر(دكتوراه ومشارٌع بحثٌة لطاّلب دراسات علٌا )
 سماهر صقور ـ دكتوراه ـ مشرف مشارك 

 تعاون مع(داوود دٌب ـ دكتوراه ـ )بال
 ،)مشرف رئٌس( ـمنجز ـ ماجستٌر عّلء حسن

 ، ()مشرف رئٌس منجزـ ـ ماجستٌر ـ غوركً قره فّلح
 بالتعاون مع الهٌئة العامة للبحوثمشرف مشارك( )) ـ ماجستٌرـ الء عفٌفآ

 (،الزراعٌة العلمٌة
 ،)مشرف مشارك( ـ ماجستٌر ـ علً عبدهللا

 مشرف مشارك( لة ـ)كلٌة الصٌد ـ ماجستٌر ـ دٌمة دٌب

 .(20)عدد  تخّرج من المرحلة الجامعٌة األولىمشارٌع  2102منذ 

3122 
تدرٌب  مّدةالطالبة: لوسٌل بورغو؛ مشروع إجازة مهنٌة، مرحلة جامعٌة أولى؛ 

      ."Campylobacter jejuni دراسة البروتٌنات الغشائٌة لبكترٌا" خمسة أشهر
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      عضو لجان:

2017-2018 
ة تقٌٌم جودة العمل األكادٌمً وتقٌٌم جودة أداء الموظفٌن فً كلٌة لجن عضو

 الزراعة 

2016 
عضو لجنة حماٌة البٌئة والتدرٌب البٌئً فً جامعة تشرٌن ضمن إطار التعاون 

 مع منظمة الٌونسكو الدولٌة

2014 -2015 
 فً كلٌة الزراعة ـ جامعة تشرٌن جودة العملٌة االمتحانٌةعضو لجنة سبر 

 

2014-2018 

جامعة دمشق، الطالبة المهندسة: رشا  (،1) دكتوراهعضو لجنة حكم على رسالة 
بالتخمٌر من أنواع  Polygalacturonaseعنوان " إنتاج إنزٌم  عطا داود،

  فطرٌة مسّببة لعفن الثمار، واختباره فً صناعة العصائر".

 :(3عضو لجنة حكم على رسالة ماجستٌر )
استخدام أنواع من الفطرٌات الناقصة " ؛ سمٌن محمد صالحٌا: المهندسة الطالبة

( مخّربة لألخشاب فً Basidiomycetesكعوامل حٌوٌة ضّد فطرٌات دعامٌة )
 ".بعض مناطق الساحل السوري

: رائدة صّلح؛ "تأثٌر ظروف مراحل التسوٌق على جودة المهندسة الطالبة
 ،" Dicentrarchus labraxوسّلمة سمك البراق

باألحماض العضوٌة  فرشة الدواجن "تأثٌر معاملة ،المهندس: قتٌبة مروة الطالب
        "على اإلنتاجٌة والسّلمة الصحٌة

 .(24)عدد تخّرج مشارٌع عضو لجان حكم على رسائل  2102منذ 

 2102منذ 
عضو لجان تقٌٌم لبعض المقاالت العلمٌة ذات لجان التقٌٌم، لصالح مجلة العلوم 

 امعة دمشق وجامعة تشرٌن.الزراعٌة فً ج

          :التقدير واإلنتاج العلمي

I. )المؤتمرات العلمية )محاضرات شفهية وملصقات:      

2017 

 CHRO (19th Internationalمؤتمر فً بمحاضرة شفهٌة للعرض  قبول مشاركة

Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related 

Organisms) ولٌة التاسعة عشرة حول بكترٌا )ورشة العمل الدCampylobacter 

فرنسا، فً ، Nantesفً مدٌنة نانت  والذي تم تنظٌمه والكائنات ذات الصلة( Helicobacterو

حمل عنوان " ت ةالشفهٌ محاضرةالو. 2017 من العام أٌلول، 14إلى  10فً الفترة الممتدة من 

 /2D Blue Nativeباستعمال تقنٌتً  C. jejuniالمعقد البروتٌنً الغشائً للنوع البكتٌري 

SDS-PAGE" 

Membrane protein complexome of C. jejuni using 2D blue native/SDS-PAGE 
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Alizée Guérin, Sheiam Sulaeman, Lucile Bugros, Armelle Ménard, 

Emmanuelle Dé and Odile Tresse 

SECALIM, UMR 1014 INRA, Oniris, Route de Gachet, 44307 Nantes, France 

Universite´ de Rouen, Laboratoire Polymères Biopolymères 
Surfaces, UMR 6270 and FR 3038 CNRS, IFRMP23, 76130 Mont-

Saint-Aignan, France 

3125 

التً أقٌمت بالتعاون ،  ورشة عمل فً مراقبة وسالمة األغذٌة خّلل ألقٌتمحاضرة شفهٌة 
بٌن كلٌة الصٌدلة فً جامعة تشرٌن وكلٌة الصٌدلة فً جامعة األندلس الخاصة، "البكترٌا 

تواجدها، انتقالها وطرق السٌطرة علٌها فً ؛ Campylobacterالممرضة من جنس 
  الغذاء".

3124 

التً ، ندوة حول تطوٌر اإلنتاج الزراعً فً الساحل السوري خّلل ألقٌتمحاضرة شفهٌة 
تشكٌل األإشٌة الحٌوٌة البكتٌرٌة على سطوح ٌة الزراعة فً جامعة تشرٌن، "أقٌمت فً كل

 ".Campylobacter مختلفة عند بعض السّلالت التابعة لجنس

3121 

المؤتمر الوطنً الثامن للجمعٌة الفرنسٌة للمٌكروبٌولوجٌا خّلل محاضرة شفهٌة ألقٌت 
SFM  فً مرسٌلٌا ـ فرنسا، "التصاق بكترٌا من نوعCampylobacter jejuni  و

Campylobacter coli دراسة مقارنة"؛على سطح من البولٌستٌرٌن : 

, Le Bihan Guillaume, Rossero Albert, Bernard Sulaeman Sheiam
Thierry, Federighi Michel, Dé Emmanuelle et Tresse Odile. 

2009 

بكترٌا  عن لخامس عشرا الدولًالمؤتمر محاضرة شفهٌة ألقٌت خّلل 
Campylobacter ،Helicobacter  مماثلةوالبكترٌا األخرى ال (CHRO2009)، 

التصاق بكترٌا من مقارنة بٌن ، "الٌابانـ  نٌغاتا جامعة نٌغاتا، مدرسة الطب،الذي أقٌم فً 
 ."غٌر حٌوٌةح وعلى سط Campylobacter coliو  Campylobacter jejuniنوع 

311: 

، Campylobacterالدولً الخامس عشر عن بكترٌا المؤتمر خّلل  عرض ملصق
Helicobacter  مماثلة والبكترٌا األخرى ال(CHRO2009)،  الذي أقٌم فً جامعة

التصاق بكترٌا من نوع مقارنة بٌن ، "الٌابانـ  نٌغاتا نٌغاتا، مدرسة الطب،
Campylobacter jejuni  وCampylobacter coli غٌر ح وعلى سط

 Le Bihan Guillaume, Rossero Albert, Bernardi SheiamSulaeman ,."حٌوٌة
Thierry, Federighi Michel, Dé Emmanuelle and Tresse Odile. 

311: 

الٌوم العلمً الخامس عشر الذي ٌنظمه المعهد االتحادي عن البحث خّلل  عرض ملصق
التصاق مقارنة بٌن " متعّدد المجاالت حول الببتٌدات، روان ، مونت سانت إٌنٌان، فرنسا.

ح وعلى سط Campylobacter coliو  Campylobacter jejuniبكترٌا من نوع 
 ."غٌر حٌوٌة
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II. األوراق واألبحاث العلمية:         

Alizée Guérin, Sheiam Sulaeman, Lucile Bugros, Armelle Ménard, 
Emmanuelle Dé and Odile Tresse. (2018). PLOS Journa, « Membrane 
protein complexome of C. jejuni using 2D blue native/SDS-PAGE”. 

ٌِّة " . المجلة العربٌة للغذاء والتغذٌة(. 2018قره فّلح. غوركً، سلٌمان. شٌم، ) تطّوُر بعِض الّصفاِت الكٌمٌائ
ٌِّة والمصنوِع ب ِة للّتٌِن المجّفِف والهّبوِل المصنوِع بالّطرٌقِة الّتقلٌد ٌّ الّسلِق بمحلوٍل سكريٍّ ثمَّ الّتعرٌُض والمٌكروب

ٌّةِ   .42". العدد  ألشّعِة المٌكرووٌف, عنَد حفظِه لمّدِة شهرٌِن فً الّظروِف العاد

 الكٌمٌائً، الفٌزٌائً، الفساد . "المجلة األردنٌة فً العلوم الزراعٌة(. 2017سلٌمان. شٌم، حسن. محمد، )
 . 1 العدد ، 13 جلّددراسة مرجعٌة(". الم) لألسماك والمٌكروبً

 
. " تخفٌض الحمولة البكتٌرٌة لجلد المجلة العربٌة للغذاء والتغذٌة(. 2017حسن. عّلء، سلٌمان. شٌم، )

وهدركسٌد البوتاسٌوم  Oleic Acidالفروج المجّهز تجارٌاً عن طرٌق الغسٌل بمحلول من حمض األولٌٌك 
KOH ." 39العدد. 

 
Sheiam Sulaeman, Odile Tresse, L. Bougro, Laurent Coquet, Michel 
Federighi and Emmanuelle Dé. (2014). PLOS Journal, “The membrane 
sub-complexome of C. jejuni studied using two-dimensional blue 
native/SDS polyacrylamide gel electrophoresis”. 
 

Sulaeman, S.,  Emmanuelle Dé, Annick Schauman, Laurent Coquet, Jean-
Michel Bolla, Michel Federighi and Odile Tresse, (2012). Journal of 
Environmental Microbiology, “Enhanced adhesion of Campylobacter 
jejuni to abiotic surfaces is mediated by CadF in oxidative conditions”.  
 
Sulaeman, S., Le Bihan, G., Rossero, A., Federighi, M., De, E. & Tresse, O. 
(2009). Comparison between the biofilm initiation of Campylobacter 
jejuni and Campylobacter coli strains to an inert surface using BioFilm 
Ring Test. J Appl Microbiol 108 : 1303-1312. doi:10.1111/j.1365-
2672.2009.04534.x 
 
 Sheiam Sulaeman, Odile Tresse, Emmanuelle Dé et Michel Federighi, 
(2008), « Campylobacter jejuni et maladies infectieuses d’origine 
alimentaire » parue au Bulletin de la Société Française de Microbiologie 
(SFM) (Sulaeman et al., 2008, Bull.Soc.Fr.Microbiol., Vol. 23, N° 1, pp. 
26-34).  
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          :العلمية التدريبية الخبرات

 3122 ـ 3119
ٌّف بكترٌا من جنس  رسالة دكتوراه حول "دور البروتٌنات الغشائٌة فً تك

Campylobacter ."مع بٌئتها الغذائٌة 

 (أشهر 7) 3118

ٌّف بكترٌا مشروع رسالة ماجستٌر بحثً من نوع  حول "تك
Carnobacterium maltaromaticum "نّفذ فً مع جهد الحموضة ،
فً  (ENSAIA) / (LSGA)مخبر العلوم والهندسة الوراثٌة الغذائٌة فً 

 نانسً ـ فرنسا.

 (أشهر :) 3115

مشروع رسالة دبلوم دراسات علٌا حول "دراسة مقارنة للخصائص الفٌزٌائٌة 
، قسم علوم ن ثّلثة أنواع مختلفة من الحلٌب"الكٌمٌائٌة للبن العٌران المصّنع م

 األغذٌة، كلٌة الزراعة، جامعة حلب.

 (أشهر 7) 3114

مشروع تخّرج اإلجازة حول "استخّلص حلٌب نباتً من بذور فول الصوٌا 
ودراسة خواصه الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة"، قسم علوم األغذٌة، كلٌة الزراعة، 

 جامعة حلب.

         :العلمية بعض التقنيات

 – BN/ SDS – PAGE  (Bleu Native/ Sodium Dodecyl Sulfateتقنٌة الـ 
PAGE) البروتٌنات. ستخّلص وفصلال 

لتحلٌل البروتٌنات الغشائٌة المفصولة بتقنٌة  MASCOTوبرنامج الـ  SameSpotتقنٌة 
 الرحالن الكهربائً ثنائً البعد. 

 رجعٌة أثناء تحرٌر األوراق والمقاالت العلمٌة.الدراسات المإلدارة  EndNoteبرنامج الـ 

         :معلومات إضافية

فً مجال 
 المعلوماتٌة

       )الشهادة الدولٌة فً قٌادة الحاسوب(. ICDLشهادة 

 وثٌقة اتباع دورة تدرٌبٌة فً مهارات العمل األكادٌمً. 

 .Net Support Schoolوثٌقة اتباع دورة تدرٌبٌة فً برنامج  

 للغاتا
 )اللغة األّم(العربٌة 

 نطق، قراءة، كتابة(االنكلٌزٌة )
  الفرنسٌة )نطق، قراءة، كتابة(

 


