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(بوليةالجراحة ال في اختصاصي) وليام طيوب -  

( طاا األ طباختصاصية في )اترين طيوب ك -  

 جامعة تشرين                     – قسم اإلحصاء  -عضو هيئة تدريسية    نوع ومكان عمل الزوج: -   
  

 7ش / 3ط  - /71بناية / –سكن أستاذة الجامعة  -مشروع شريتح -الالذقية العنوان البريدي:   
      1699861186يل :       موبا      175017رقم الهاتف : منز    
 az.ib.youssef@gmail.com:    البريد االلكتروني  
 االنكليزية - )ممتازة( الارنسية اللغات :  

 :  تاريخ الحصو  على شهادة الدكتوراه واسم البلد والجامعة -3
       فرنسا    – جامعة ليل للعلوم والتقنيات   –  7191تشرين الثاني /   -        

 العقاقير أو النباتات الطبية ( مجالفيزيولوجيا وبيولوجيا ووراثة المجتمعات النباتية ): االختصاص الدقيق  -4

 الشهادات السابقة للدكتوراه وتواريخها ومكان الحصو  عليها: -5
    7192 -جامعة تشرين - Biochimie شعبة الكيميائية الحيوية : إجازة في / العلوم الطبيعية -   

             

 :                 التعاقب الوظياي األكاديمي ) اليوم والشهر والسنة ( -9
 /          244بالقرار رقم  1683/ 13/6 معيدة: -
 / 959بالقرار رقم  26/6/1661 مدرسة متمرنة:  -

      / / 1188بالقرار رقم / 12/1662/ 31مدرسة متأصلة: -
 /      386ر رقم بالقرا 21/9/1669  أستاذة مساعدة: -
  /  232بالقرار رقم  5/3/2112  أستاذة: -

 

   المهام اإلدارية والعلمية السابقة والحالية وتواريخها: -2
 :   عضوة مكتب فرعي لنقابة المعلمين في جامعة تشرين )رئيسة مكتب الثقافة(   -

                                                    21 /72 /7115 – 32 /77 /7113 .   
   2555/ 0/  71ولغاية  7113/ 77/ 23:   نقيبة المعلمين في جامعة تشرين -

 

   2553/ 9/  37  -  2553/ 6/  1:        وكيلة إدارية لكلية الصيدلة -
 75/75/2575و لغاية  2550/  1/  73:   كلية الصيدلة-رئيسة قسم العقاقير -

   

   75/75/2575و لغاية  75/1/2551/ تاريخ  2519:   رقم القرار /عميدة كلية الصيدلة -

 2571/  0/1و لغاية  2570/  1/  3:   كلية الصيدلة-رئيسة قسم العقاقير -
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 جيدة جدًا  الخبرة في مجا  استعما  الحاسوب ودرجة اإلتقان والدورات التي اتبعها في هذا المجا :  -8

 جدًا  :   جيدةالخبرة في مجا  اإلحصاء بما يخدم االختصاص -6
 

  المؤلاات والترجمات والمقاالت واألبحاث العلمية المحكمة والمقاالت التي تم نشرها: -11
7. Valero M., Youssef A., Vernet Ph: Is there a polymorphism in the breeding of Lathyrus 

latifolius? 
     Lathyrus and Lathyrism , A.K. Kaul & D. Combes (eds) 105-117, 1986 

2.   Valero M., Hossaert M., Caron B., Youssef A., Vernet Ph: Alloction des ressources chez deux 

especes 
     de legumineuses: Lathyrus latifolius et lathyrus sylvestris, Coll. Nat. CNRS (Biologie des 

Populations)     J. M.Legay (ed) 141-148, 1987.  

   : Lathyrus: دراسة تنظيم التنوع الوراثي عند جنس الجلبان(7116)عزيزة إبراهيم يوسف،  د. .3
I.  ،سلسةةةةلة العلةةةةةوم  البنيةةةةة المورثيةةةةة أو الليليمةةةةة للمجتمعةةةةات. مجلةةةةة جامعةةةةة تشةةةةرين للب ةةةةو  والدراسةةةةات العلميةةةةة

 .797-760( : 0( العدد )79المجلد ) ،  البيولوجية
     :  Lathyrus: دراسة تنظيم التنوع الوراثي عند جنس الجلبان (7116) ,د. عزيزة إبراهيم يوسف .1

II.                                             بنية النماط الوراثية للمجتمعات 

III. ،سلسةةةةلة العلةةةةوم  التنةةةةوع البيولةةةةوجي للجلبةةةةان فةةةةي سةةةةوريا، مجلةةةةة جامعةةةةة تشةةةةرين للب ةةةةو  والدراسةةةةات العلميةةةةة
 .255-793( : 0لعدد )( ا79المجلد ) ،  البيولوجية

: ت ديةةد الصةةاات المورفولوجيةةة المميةةزة 2555غالةةط ويةةو  ،زة إبةةراهيم يوسةةفد. عزيةة ، د. م مةةد ي يةةل معةةال .0
فةةي المنطقةةة السةةاحلية فةةي  Nasturtium officinaleللتباينةةات الظاهريةةة لدفةةراد المدروسةةة مةةن نةةوع الجرجيةةر 

  .11-11: (3(, العدد)70الردن ,المجلمد ) -مؤتة جامعة  –سوريا، مجلة جامعة مؤتة للب و  والدراسات 

 : اسةةةةةةةةةةةةت دام تقنيةةةةةةةةةةةةة7111غالةةةةةةةةةةةةط ويةةةةةةةةةةةةو ،د. عزيةةةةةةةةةةةةزة إبةةةةةةةةةةةةراهيم يوسةةةةةةةةةةةةف،   ،. م مةةةةةةةةةةةةد ي يةةةةةةةةةةةةل معةةةةةةةةةةةةالد .6
 PCR-RAPD  فةةةةةةةةةةةةةةةةةي دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة التباينةةةةةةةةةةةةةةةةةات الوراثيةةةةةةةةةةةةةةةةةة لمجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن الطةةةةةةةةةةةةةةةةةرز الوراثيةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

معةة تشةرين للب ةو  والدراسةات مجلةة جا ،المنتشةرة فةي المنطقةة السةاحلية  Nasturtium officinaleالجرجيةر 
 . 251 – 711( :75( , العدد )23المجلمد )   سلسلة العلوم البيولوجية، العلمية،

(: أهميةةة الصةةاات المورفولوجيةةة )الشةةكلية( فةةي ت ديةةد 2552د. عزيةةزة إبةةراهيم  يوسةةف ة د. إبةةراهيم صةةبي ة  ) .1
, مجلمةة باسةا السةد Ipomoea batats (Sweet potato)التباينات الظاهرية بين بعض أصناف البطاوا ال لةوة 

 . 257-713( :70للعلوم الهندسية الزراعية العدد )

أصةناف  دراسةة تةيثير اإلصةابة الايروسةية علةل الصةاات اإلنتاجيةة لةبعض(:  " 2552يوسف ) مد. عزيزة إبراهي .9
 727( : 72( العةدد )21)المجلمةد  مجلةة جامعةة تشةرين للب ةو  والدراسةات العلميةة، ،البطاوا المزروعة م ليةاً 

– 717 . 

( : دراسةةة الم تةةوك الكيميةةاضي لةةبعض 2550د.عزيةةزة إبةةراهيم يوسةةف , د. م مةةد ي يةةل معةةال , غالةةط ويةةو  ) .1



4 

 

المنتشةةةر فةةةي المنطقةةةة   Nasturtium officinale (Cruciferae)المةةواد الساسةةةية فةةةي نبةةةات الجرجيةةةر المةةةاضي 
( , العةةدد 72الريةةا , المجلمةةد ) -جامعةةة الملةةو سةةعود  –ال يةةاة السةةاحلية مةةن سةةوريا, المجلةةة السةةعودية لعلةةوم 

(7 : )21 – 15  . 
 أصةةنافلسةةب  يةةة نوعوال اإلنتةةا  دراسةةة (:71/2/2550صةةبي ة )، د. إبةةراهيم عزيةةزة إبةةراهيم يوسةةف د. .75

جامعةةة  -،  مجلمةةة جامعةةة مؤتةةة للب ةةو  والدراسةةات Ipomoea batats (sweet potato)البطاوةةا ال لةةوة مةةن 
 .39 - 27( :2( العدد )25الردن ،  المجلمد ) -ه مؤت

( : دراسةةةةة التباينةةةةات الوراثيةةةةة  2577، د. جةةةةور  حنةةةةا ديةةةةط ، غةةةةادة بيطةةةةار)د. عزيةةةةزة إبةةةةراهيم يوسةةةةف .77
المنتشرة فةي المنطقةة السةاحلية باسةت دام   Mentha Aquaticaلمجموعة من الطرز الوراثية من النعناع الماضي 

سلسةةلة  ,العلميةةة لدراسةةاتللب ةةو  وامجلةةة جامعةةة تشةةرين ،  ديةةد الهويةةة الوراثيةةفةةي ت PCR –RAPDتقنيةة الةةة 
 . 719 – 793( : 1( العدد )33المجلمد ) العلوم البيولوجية،

 مقارنةةةةة لنةةةةوعي كيمياضيةةةةة-نسةةةةيجية دراسةةةةة(:  2573، د. أسةةةةامة منصةةةةور )د. عزيةةةةزة إبةةةةراهيم يوسةةةةف  .72
. مجلةة جامعةة تشةرين للب ةو  فةي السةاحا السةور  شةرين المنت  Inula graveolensو Inula viscosa  الطيةون 

 . 12 –17(: 7(، العدد)30والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الص ية، المجلد )
( : دراسةةةةةة مقارنةةةةةة للمتغيةةةةةرات 2573، د. عبةةةةةد ا بركةةةةةات، ديمةةةةةة زريقةةةةةة )د. عزيةةةةةزة إبةةةةةراهيم يوسةةةةةف  .73

تعكةس التباينةات الوراثيةة الظاهريةة بةين المجتمعةةات  التةةي  Capparis Spinosa   المورفولوجيةة لنبةات الّبمةار
المدروسة  فةي م ةافظتي الالذقيةة وحلةط فةي سةوريا، مجلةة جامعةة تشةرين للب ةو  والدراسةات العلميةة، سلسةلة 

 . 265 – 213(: 6(، العدد)30العلوم البيولوجية، المجلد )
دراسةة التباينةات الوراثيةة عنةد نبةات  (:2571، د. عبد ا بركات، ديمة زريقةة )د. عزيزة إبراهيم يوسف .71

، مجلةة جامعةة AFLP تقانة الةة المنتشر  في م افظتي حلط و الالذقية باست دام  Capparis Spinosa   الّبمار
 . 333 – 373(: 2(، العدد)36المجلد )جية، تشرين للب و  والدراسات العلمية، سلسلة العلوم البيولو 

(: ت ةةةةرم  وجةةةةود السةةةةيبوترامين فةةةةي 2576) زة إبةةةةراهيم يوسةةةةفنعمةةةةل حيةةةةدر، د.م مةةةةد هةةةةارون، د.عزيةةةة .70
اةةةة المنتشةةةرة فةةةي السةةةو  السةةةورية باسةةةت دام تقنيتةةةي الةةةة  مجلةةةة ، HPLCوالةةةة  TLCالمست ضةةةرات النباتيةةةة المن م

(، العةةدد 39، المجلةةد )(  309x - 2079) جامعةة تشةةرين للب ةو  والدراسةةات العلميةةة، سلسةلة العلةةوم الصة ية
(7) :701 - 710 . 

: تةةةةةيثير بعةةةةةض العومةةةةةا (2571)د. عزيةةةةةزة،    ،سةةةةةالمة د. ريةةةةةمد.م مةةةةةود علةةةةةي، ديانةةةةةا حميةةةةةدوش،  .76
السةةورية  مجلةةةال، (منطقةةة جبلةةة  ) Arbutus andrachandالطبوغرافيةةة فةةي الم تةةوك الاينةةولي لثمةةار القطلةةط 

 . 311-390: (2(،العدد)6، المجلد )لب و  الزراعيةل
 الكتب المؤلاة :  -11

 7111عام  -  كلية العلوم -جامعة تشرينمنشورات    :النباتيةعلم الوراثة  -
  كلية الصيدلة  -منشورات جامعة تشرين الولل :  سنةلطال  ال - )الجزء العملي( -7-علم ال ياة النباتية -
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 7111 عام -

 -  صيدلةكلية ال  - جامعة تشرين منشورات   : الولل سنةلطال  ال - البيولوجيا النباتية )الجزء النظر ( -
 2556عام 

 -    الصيدلةكلية   –جامعة تشرين منشورات    :الولل سنةلطال  ال - البيولوجيا النباتية ) الجزء العملي(  -
 2551عام 

جامعة منشورات   : الثانية سنةلطال  ال - الجزء العملي –( )النباتات الطبيمة / 7/ العقاقير وكيمياء العقاقير -
  2573عام   –   الصيدلةكلية   –تشرين 

 ةجامعة الندلس ال اصمنشورات :   لطال  السنة الثالثة -)الجزء النظر ( / 2العقاقير وكيمياء العقاقير / -
  2571عام   –   كلية الصيدلة  –للعلوم الطبيمة 

ة جامعة الندلس ال اصمنشورات :   لطال  السنة الثانية -/)الجزء النظر (  7العقاقير وكيمياء العقاقير / -
  2525عام   –   كلية الصيدلة  –للعلوم الطبيمة 

جامعة الندلس ال اصة منشورات :   لطال  السنة الثانية -( العملي/)الجزء  7العقاقير وكيمياء العقاقير / -
  2525عام   –   كلية الصيدلة  –للعلوم الطبيمة 

 – كلية صيدلة -جامعة تشرين  : الثانيةلطال  السنة  - الجزء النظر   –( ة/ )النباتات الطبيم  7/العقاقير   -
 .قيد اإلعداد

 .قيد اإلعداد – كلية صيدلة -جامعة تشرين لطال  السنة ال امسة:  - الجزء النظر   – البيولوحية الجزيئية -

 .قيد اإلعداد – كلية صيدلة -جامعة تشرين لطال  السنة ال امسة:  -الجزء النظر   –التقانة ال يوية -
 مية المسجلة :األبحاث العل – 12

المنتشرين في  Inula Graveolens &Inula Viscosaدراسة بيولوجية و كيمياضية لنوعي الطيون الطبي  عنوان البحث: 
 . الساحا السور  

    قسم الكيمياء الصيدالنية والمراقبة الدواضية –شارك في الب ث الدكتور اسامة منصور   -
 .  2577/ 7/ 77/  تاريخ  921/ بالقرار رقم تممت الموافقة علل التسجيا   -
       . 2573/  1/  1/ تاريخ  7115تممت الموافقة علل إنجازه بالقرار رقم /  -

  المحاضرات العامة والندوات : -13
 في جامعة دمشق –/ المعسكر الصيدالني  2553: تموز  العقاقير والتقانة الحيوية -
 السعودية  –ية بال ر  / كلية الترب  2551: نيسان   النبات غذاء ودواء -
 السعودية –/ كلية التربية بال ر   2550: تشرين أول تلوث البيئة والحااظ على الصحة العامة -
 السعودية –/ كلية التربية بال ر    2550: نيسان  الحااظ على حيوية الشباب وتاادي الشيخوخة -
  في جامعة تشرين -/ المعسكر الصيدالني  2550: تموز ملوثات البيئة والوقاية منها -
 -جمعية الروابي ال ضراء   –ورشة عما :   “ وحما  غذاء ودواء”النباتات الطبية في البيئة الساحلية:  -
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      2572/ 1 /72  المركز الثقافي في الالذقية 
 جامعة تشرين -جمعية الروابي ال ضراء  –عما ورشة  :  “غذاء ودواء ”الطبية:  هانباتاتو  الساحلية تنابيئ -

– 26-21 /0 /2570    

 -جمعية الروابي ال ضراء   –ورشة عما : المصادر الطبيعية لبعض األدوية النباتية المضادة للسرطان -
      2571/  6/ 21المركز الثقافي في الالذقية   

-  
 الخبرات التدريسية والمقررات التي أقوم بتدريسها : -14

 كلية الصيدلة -السنة الثالثة    -(  2553 -7111: العام )2&  7علم العقاقير )النباتات الطبية (  -
 كلية الصيدلة  –السنة الثانية –(2576 – 2556/ )النباتات الطبية (: العام )7العقاقير وكيمياء العقاقير/ -

 ة الصيدلة كلي –السنة الثانية –(2571/ )النباتات الطبية (: العام )7العقاقير / -
 كلية الصيدلة  -السنة ال امسة   -( 2571-2570&   2577 - 2551البيولوجيا الجزيئية: العام ) -
 كلية الصيدلة  -السنة ال امسة  -( 2571 -2551التقانة ال يوية: العام ) -
 طط كلية ال -  الوللالسنة   -(  7117 -7115العام )  :علم ال ياة النباتية -

  العلومكلية  –أحياء – الثانيةالسنة   – (2553-7115العام ) :يةعلم الوراثة النبات -
 العلوم كلية  – أحياء –الرابعة  السنة – (2577/   2559)العام : وراثة المجتمعات البيئية -
  الصيدلة كلية - الوللالسنة   - (2570 – 2551/  2553-7112)العام البيولوجيا النباتية:  -

 الصيدلة كلية  -السنة الرابعة  –(  2556/  2553 -2555اللغة الارنسية: العام ) -

 اندلس –صيدلة –ة السنة الثاني –( 2525-2571/  2571- 2579/: العام )7العقاقير وكيمياء العقاقير/ -

 اندلس –صيدلة –السنة الثالثة  –( 2525-2571/  2571- 2579العام ) /:2العقاقير وكيمياء العقاقير/ -

 تي شارك كعضو فيها:اللجان المهنية ال -15
 :المشاركة في لجان علمية -

لدرجةةه علميمةةه أعلةةل لةةبعض البةةاحثين  للترقيةةةإنتةةا  علمةةي   - كتةةط جامعيةةة -لت كةةيم مقةةاالت علميةةة  
  .والمدرسين

 لبعض وال  الدراسات العليا . الدكتوراه في لجان حكم لمنح درجة الماجستير ودرجة رضيسة أو عضوه  -
 ة فنمية لتوصيف الجهزة للم ابر التعليمية والب ثية .المشاركة في أكثر من لجن -
  تارمغ ....( –مكتبات  –جان المنبثقة عن مجلس الجامعة  ) تظلمم لالمشاركة في ال -

   المهام العلمية والب ثية والزيارات: -76
  مصر  - إيران   -   ليبيا   - السعودية  -الجزائر       -    لبنان -تونس                
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 اإلشراف على الرسائل العلمية ) ماجستير دكتوراه ( :  -71
 االشراف على رسائل الماجستير للطالب التالية أسماؤهم : 

  دراسة التوزع البيئي والتنوع الوراثي عند جنس الجرجير  :"عنوان البحث " /غالب طيوبNasturtium sp  في
 جامعة تشرين( –كلية العلوم  -قسم االحياء  وأهميته االقتصادية. )المنطقة الساحلية من سوريا 

 7116/ 9/1تاريخ / 196/قرار مجلس الجامعة للتسجيا : رقم  -

 .  باختصاص / البيئة الماضية/) لنيا درجة الماجستير في العلوم 7111/ 1/ 25قرار مجلس الجامعة للدفاع :  -
 :" عناع الوراثي والتوزع البيئي للن التنوع غادة بيطار/ "عنوان البحثMentha aquqtica  ذ  االهمية الطبية

 جامعة تشرين(  -كلية العلوم -المنتشر في المنطقة الساحلية" ) قسم االحياء 
 .   71/72/2551  /  تاريخ030: رقم / للتسجيا قرار مجلس الجامعة -
العلوم .  لنيا درجة الماجستير في  2572/ 7/  71/ تاريخ 011قرار مجلس الجامعة للدفاع :  رقم /  -

     باختصاص / البيئة الماضية/ .     
 أهمية التقانة ال يوية في دراسة العالقة بين التنوع الوراثي والتوزع البيئي وت ديد  : "عنوان البحث" / ديمة زريقة

" ) موفدة داخليًا لنيا درجة الماجستير في علم الوراثة Capparis spinosa  المواد الاعالة في نبات الّبار
 جامعة حلط (   –كلية العلوم  -قسم الحياء   -باتية والتقانة ال يوية  الن
 .    2577/  2/ 1/ تاريخ     / 2915/رقم    : للتسجيا حلب جامعةقرار مجلس   -

.  لنيا درجة الماجستير في العلوم  2570/ 7/  20/ تاريخ 2110للدفاع: :  رقم /  حلب جامعةقرار مجلس  -
 التقانة ال يوية النباتية/ .    باختصاص / الوراثة و 

 "/ن و يالطدراسة بيولوجية ووراثية لنواع م تلاة من  :"عنوان البحثروال شعبان Inula SP   في الساحا
   السور "

 .  20/9/2559  تاريخ / 7732للتسجيا: رقم / قرار مجلس الجامعة    -

) لنيا درجة الماجستير في العلوم .  2572/ 0/  23/ تاريخ 7730قرار مجلس الجامعة للدفاع:  رقم /   -
  / .باختصاص / بالبيئة والتصنيف النباتي 

 م لية لضمان سالمة مساهمة في تيسيس خطوط إرشادية ":عنوان البحث "بالمشاركة إشراف  /وفاء إبراهيم 
  جامعة تشرين( -كلية الصيدلة  -)قسم الكيمياء الصيدالنية "في السو  الم لية الموجودة  المست ضرات النباتية

 .  2575/  6/  21/  : رقم للتسجيا قرار مجلس الجامعة  -

) لنيا درجة الماجستير في العلوم  2573/ 7/  23/ تاريخ 011قرار مجلس الجامعة للدفاع : رقم /  -
  الصيدلية باختصاص / تصميم ومراقبة الواء/( .

 اة ت رم  وجود الس بالمشاركة "عنوان البحث ":إشراف  ى حيدر/منع يبوترامين في المست ضرات النباتية المن م
  جامعة تشرين( -كلية الصيدلة  -المنتشرة في السو  السورية " )قسم الكيمياء الصيدالنية 

 .  2575/  6/  21/  : رقم للتسجيا قرار مجلس الجامعة -

في العلوم ) لنيا درجة الماجستير  2576/ 7/  23/ تاريخ 011قرار مجلس الجامعة للدفاع : رقم /  -
 الصيدلية باختصاص / تصميم ومراقبة الواء/(.
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 اإلشراف على الرسائل العلمية ) ماجستير دكتوراه ( :  -71
 االشراف على رسائل الماجستير للطالب التالية أسماؤهم : 

  دراسة التوزع البيئي والتنوع الوراثي عند جنس الجرجير  :"عنوان البحث " /غالب طيوبNasturtium sp  في
 جامعة تشرين( –كلية العلوم  -. ) قسم االحياء المنطقة الساحلية من سوريا وأهميته االقتصادية

 71/  تاريخ    196رقم / قرار مجلس الجامعة للتسجيا : رقم / -

 .  باختصاص / البيئة الماضية/) لنيا درجة الماجستير في العلوم 7111/ 1/ 25قرار مجلس الجامعة للدفاع :  -
 ع االتنوع الوراثي والتوزع البيئي للنعن :" عنوان البحث" /طارغادة بيMentha aquqtica  ذ  االهمية الطبية

  (جامعة تشرين -كلية العلوم -" ) قسم االحياء المنتشر في المنطقة الساحلية
  .  71/72/2551  /  تاريخ030: رقم / للتسجيا قرار مجلس الجامعة -
لنيا درجة الماجستير في العلوم   . 2572/ 7/  71/ تاريخ 011م / رق للدفاع :  قرار مجلس الجامعة -

         باختصاص / البيئة الماضية/ . 
 التقانة ال يوية في دراسة العالقة بين التنوع الوراثي والتوزع البيئي وت ديد  أهمية : "عنوان البحث" / ديمة زريقة

لنيا درجة الماجستير في علم الوراثة  ) موفدة داخلياً  "Capparis spinosa  المواد الاعالة في نبات الّبار
  جامعة حلط (  –كلية العلوم  -قسم الحياء   -النباتية والتقانة ال يوية  

 .    2577/  2/ 1/ تاريخ     / 2915/رقم    : للتسجيا حلب جامعةقرار مجلس   -
 /ن و يالطاة من دراسة بيولوجية ووراثية لنواع م تل :"عنوان البحث"روال شعبان Inula SP   في الساحا

   "السور  
 .  20/9/2559  تاريخ / 7732للتسجيا: رقم / قرار مجلس الجامعة    -

في العلوم ) لنيا درجة الماجستير .  2572/ 0/  23/ تاريخ 7730رقم / للدفاع:  قرار مجلس الجامعة   -
  / .باختصاص / بالبيئة والتصنيف النباتي 

 م لية لضمان سالمة مساهمة في تيسيس خطوط إرشادية :"عنوان البحث "بالمشاركة ف إشرا /وفاء إبراهيم 
  جامعة تشرين( -كلية الصيدلة  -)قسم الكيمياء الصيدالنية "في السو  الم لية الموجودة  المست ضرات النباتية

 .  2575/  6/  21/  : رقم للتسجيا قرار مجلس الجامعة  -

) لنيا درجة الماجستير في العلوم  2573/ 7/  23/ تاريخ 011رقم /  قرار مجلس الجامعة للدفاع : -
  . (الصيدلية باختصاص / تصميم ومراقبة الواء/

 ا بالمشاركة "عنوان البحث ":إشراف  ى حيدر/منع ة ت رم  وجود السيبوترامين في المست ضرات النباتية المن م
  جامعة تشرين( -كلية الصيدلة  -ية قسم الكيمياء الصيدالنالمنتشرة في السو  السورية " )

 .  2575/  6/  21/  : رقم للتسجيا قرار مجلس الجامعة -

) لنيا درجة الماجستير في العلوم  2576/ 7/  23/ تاريخ 011قرار مجلس الجامعة للدفاع : رقم /  -
 (.واء/دالصيدلية باختصاص / تصميم ومراقبة ال
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 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك بها:  -18
 . 2/1/2557 -37/3: الجزائرعر  في المشاركة في المؤتمر العلمي الراب  والعشرين الت اد الصيادلة ال -

 1/ 22لبنان:  -بيروت  –ي للب و  المشتركة للمجلس العلل السور  اللبناني المشاركة قي اللقاء العلم -
/2553. 

القسام العلمية -المشاركة قي اللقاء العلمي حول التلو  البيئي وأثره علل ص ة الارد  في كلية التربية للبنات  -
  . 2550/ 3/  23-22:  الرياض بالسعوديةفي 

 في دمشق . 7119/  2/  0 – 2ير التعليم : عضوة المؤتمر التربو  الثاني لتطو  -
 المشاركة في الدورة ال ادية عشرة لمؤتمر الهيئة العمومية للجمعية العلمية لكليات الصيدلة بالوون  -

 .  الجماهيرية العربية الليبيةفي  2551/ 72/ 1-1العربي           
 2559  /0/ 76 -73 يوية في وهران من المشاركة في ورشة العما في مركز الهندسة الوراثية والتقانة ال -

 إيرانفي 

م 11/11/2116-6فـي العلـوم الصـيدالنية  للمستجدات على الندوة السنوية األولى رافاإلدارة واإلش -
   .جامعة تشرين -كلية الصيدلة  -

 عشر  لمؤتمر الهيئة العمومية للجمعية العلمية لكليات الصيدلة بالوون  الدورة الثانيةالمشاركة في  -
   جامعة حلب  -كلية الصيدلة في الجمهورية العربية السورية  2559/ 77/ 1-0العربي            

الجامعة   -كلية الصيدلة  -1/2551/ 35-21 –المشاركة في الملتقل الثاني لكليات الصيدلة السورية  -
 .  درعا - العربية الدولية

اعات الجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوون المشاركة في المؤتمر العلمي العربي الثالث عشر واجتم -
  .) جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (  مصرم  21/0/2575 – 20 -العربي  

كلية  -  م8/11/2111-2في العلوم الصيدالنية  للمستجدات اإلدارة واإلشراف على الندوة السنوية الثانية -
 .جامعة تشرين -الصيدلة 

/  21والرابعة  ولغاية الثامنة في  2572الثالثة  للمستجدات في العلوم الصيدالنيةية في الندوة السنو المشاركة  -
 جامعة تشرين.  –كلية الصيدلة  –م  2571/  1

  الدورات التدريبية التي اتبعها, وتواريخها : -16
لتنسةةةةيق مةةةةة  مركةةةةةز ( با AUFدورة تدريبيةةةةة علةةةةةل النترنيةةةةت لتهيئةةةةةة مةةةةدربين أقامهةةةةةا المركةةةةةز الجةةةةامعي الارانكوفةةةةةوني )

  .  2556/  2/  1 – 0الارانكوفونية في جامعة تشرين: 
 : االعارة واالستيداع -21

 / 2550 / 9/ 29/   &/   2553 / 1/ 9/  العام الدراسي   : إعارة إلى السعودية لمّدة عامين -
-2571/ & /  2571-2579 / : العام الدراسيالخاصة للعلوم الطبّية إلى جامعة األندلسجزئية إعارة  -

2525 / 
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 يوجد ال االجازات بدون راتب وتواريخها: -21

 :اإلداري والمهني  نشاطات أخرى تخص العمل -22
 7115/ 72/ 21( :   )رئيسـة مكتـب الثقافـةعضوة مكتط فرعةي لنقابةة المعلمةين فةي جامعةة تشةرين  -

– 23 /77 /7113 
   7117/  2/  21 – 20عضوة المؤتمر العام السادس لنقابة المعلمين :  -
   2111/  5/  12 – 1663/  11/  23نقيبة المعلمين  في جامعة تشرين :  -
   7116/  0/  1 – 1عضوة المؤتمر العام الساب  لنقابة المعلمين :  -
   7113/  77/  23ولغاية  7115/  72/  21في جامعة تشرين :  عضوة مجلس شؤون الطال  -
ة في وزارة التع مجلس التعليم العاليعضوة  - ليم العالي /ممثلةة لنقابةة المعلمةين عةن جامعةة تشةرين/ لمةدم

   7110 – 7111عام : 

 عضوة لجنة الب و  والدراسات ت العليا المنبثقة عن مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم :   -
77 /7/7111 – 71  /0  /2555  

لمةةةين العةةةر  فةةةي تةةةونس : عضةةةوة الوفةةةد النقةةةابي المركةةةز  المشةةةارك فةةةي المجلةةةس المركةةةز  الت ةةةاد المع -
79-25  /6  /7111 

   2557/  1/  1ولغاية  7116/  1/  1عضوة المجلس المركز  لنقابة المعلمين :  -

 2555/ 71/0 -7113/ 7/ 77ممثلة النقابة( في جامعة تشرين:عضوة مجلس التيديط للدساتذة ) -

   2555/  0 / 71   –  7113/  77/  23: (نقيبة معلمين) عضوة مجلس جامعة تشرين  -

 .            2575/  75/  75ولغاية /  75/1/2551 (:عميدة كلية الصيدلة) عضوة مجلس جامعة تشرين -

/  75ولغايةة / 75/1/2551 العموميةة للجمعيةة العلميةة لكليةات الصةيدلة بةالوون العربةي الهيئةعضوة  -
75  /2575   .          

 
 


