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 . رئٌس قسم الحراج والبٌئة:  المهام اإلدارٌة

 : الخبرات العلمٌة والمهنٌة والتدرٌسٌة

 اإلشراف على الدراسات العلٌا : 

اإلشراف على رسالة دكتوراه بصفة مشرف رئٌسً و رسالة دكتوراه بصفة مشرف  -

 مشارك.

اإلشراف على ثمانٌة رسائل ماجستٌر بصفة مشرف رئٌسً ورسالة ماجستٌر واحدة  -

 بصفة مشرف مشارك .

 المقررات التً قام بتدرٌسها : 

 الشعبة العامة . –مقرر أساسٌات علم  الحراج لطالب السنة الثالثة  -

 العامة . شعبتً الوقاٌة و –مقرر الحراج و المشاتل الحراجٌة لطالب السنة الرابعة  -

 شعبة الحراج و البٌئة . –مقرر علم األشجار الحراجٌة لطالب السنة الرابعة  -

 شعبة الحراج و البٌئة . –مقرر تحسٌن األشجار الحراجٌة لطالب السنة الرابعة  -

 شعبة الحراج و البٌئة.  –مقرر فٌزٌولوجٌا األشجار الحراجٌة لطالب السنة الرابعة  -

 شعبة الحراج والبٌئة . –لحراجٌة لطالب السنة الخامسة مقرر التشرٌعات ا -

 عام .  –متقدم لطالب السنة األولى ماجستٌر  –مقرر منهجٌة البحث العلمً  -

علوم  –متقدم لطالب السنة األولى ماجستٌر  –مقرر البٌئة و المجتمعات النباتٌة  -

 الغابات .

علوم  –السنة األولى ماجستٌر  متقدم لطالب –مقرر بٌولوجٌا األشجار الحراجٌة  -

 الغابات .

 علوم البٌئة . –متقدم لطالب السنة األولى ماجستٌر  –مقرر التنوع الحٌوي و صٌانته  -

المعهد العربً التقنً  -شعبة الغابات  –مقرر علم النبات الحراجً لطالب السنة الثانٌة  -

 جامعة الدول العربٌة. -المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة  -للزراعة و الثروة السمكٌة 

mailto:Osam.radwan@tishreen.edu.sy


المعهد العربً التقنً  -شعبة البٌئة  –مقرر منتجات التنوع الحٌوي و الموارد الوراثٌة  -

 جامعة الدول العربٌة. -المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة  -عة و الثروة السمكٌة للزرا

المعهد العربً التقنً للزراعة و الثروة  -الشعبة العامة  –مقرر علم البٌئة العام  -

 جامعة الدول العربٌة. -المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة  -السمكٌة 

المعهد العربً التقنً للزراعة و الثروة  -العامة  الشعبة –مقرر اللغة االنجلٌزٌة  -

 جامعة الدول العربٌة. -المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة  -السمكٌة 

كلٌة  –قسم الحراج و البٌئة  –اإلشراف على مشارٌع تخرج لطالب السنة الخامسة  -

 جامعة تشرٌن.     –الزراعة 

-  

 –كلٌة الزراعة  –سم الحراج و البٌئة ق – 0222منذ عام  –عضو هٌئة تدرٌسٌة  -

 سورٌا . –الالذقٌة  –جامعة تشرٌن 

 -0222جامعة تشرٌن بٌن عامً  –رئٌس مكتب وحدة نقابة المعلمٌن فً كلٌة الزراعة  -

0222  . 

جامعة  –كلٌة الزراعة  –0222مدٌر مركز بوقا للبحوث و اإلنتاج النباتً منذ عام  -

 تشرٌن .

حتى األن  0222جامعة تشرٌن منذ عام  –كلٌة الزراعة  -و البٌئة  رئٌس قسم الحراج -

. 

المنظمة العربٌة للتنمٌة  -محاضر فً المعهد العربً التقنً للزراعة و الثروة السمكٌة  -

 جامعة الدول العربٌة -الزراعٌة 

 المنشورات :

  Cordia myxa: دراسة تمهٌدٌة لبعض الصفـــات الشكلٌة لنوع الدبق   0222 -

Forsk الُمبَعثر فً بعض مناطق محافظة الالذقٌة . 

: تأثٌر االرتفاع عن سطح البحر على السفح الغربً لجبال الالذقٌة فً   0220 -

 .Quercus infectoria Olivخصائص ثمار ) بذور ( السندٌان البلوطً 

دٌان : تأثٌر الطابق النبتً المتوسطً على بعض الصفات الشكلٌة لنوع السن 0222 -

–مجلة جامعة تشرٌن -. المنتشر فً محافظة الالذقٌةQuercus infectoria Olivالبلوطً 

 سورٌا . –الالذقٌة 

-  



: مقارنة قدرة ثالثة أنواع نباتٌة مزروعة فً اوتستراد الثورة ) مدٌنة الالذقٌة (  0222 -

 . Pbعلى امتصاص و مراكمة عنصر الرصاص 

ى بعض الصفات الشكلٌة لنوع السندٌان البلوطً : تأثٌر اتجاه السفح عل 0222 -

Quercus infectoria Oliv. . 

: دراسة بعض الخصائص الظاهرٌة والتشرٌحٌة ألخشاب جنس الـبوهٌنٌا   0222 -

(sp. Bauhinia مجلة جامعة تشرٌن . )–  سورٌا . –الالذقٌة  -لم تنشر بعد 

.المدخلة Bauhinia Lف الجمل  : دراسة مورفولوجٌة لثالثة أنواع من جنس خ 0222 -

 سورٌا . –الالذقٌة  - 2، العدد رقم  22المجلد رقم  –إلى مدٌنة الالذقٌة . مجلة جامعة تشرٌن 

وتطور بادراته فً أوساط زراعٌة  Carya pecan: إنبات بذور جوز البٌكان  0222 -

 سورٌا . –ة الالذقٌ - 6، العدد رقم  22المجلد رقم  –مختلفة . مجلة جامعة تشرٌن 

: تأثٌر بعض األوساط الزراعٌة على نمو وتطور بادرات نخٌل البلح  0222 -

Phoenix dactylifera  الالذقٌة  - 2، العدد رقم  02المجلد رقم  –. مجلة جامعة تشرٌن– 

 سورٌا .

( تحت الظروف المصرٌة .  E. incana: تقٌٌم نوع جدٌد من األوكالٌبتوس ) 2222 -

 جمهورٌة مصر العربٌة . –جامعة القاهرة  –ه ، كلٌة الزراعة رسالة دكتورا

: دراسة عن إنبات بذور بعض أنواع األشجار الخشبٌة . رسالة ماجستٌر ، كلٌة  2221 -

 جمهورٌة مصر العربٌة . –جامعة القاهرة  –الزراعة 

  


