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 جامعة تشرين 
 

 التدريسيةالسيرة العلمية والذاتية لعضو الهيئة                  
 
 
 

 

 البيانات الشخصية

 االسم الثالثً:زهٌر ابراهٌم جبور
 محل المٌالد:الالذقٌة    الجنسٌة:عربً سوري   1957/حزٌران/1تارٌخ المٌالد:

 المحضر الخامس.-ة الجامعةمساكن أساتذ-مشروع شرٌتح-الالذقٌة-عنوان اإلقامة:سورٌا
 قسم اإلنتاج الحٌوانً.-كلٌة الزراعة-جامعة تشرٌن-الالذقٌة-عنوان العمل:سورٌا

 3944 400707موباٌل:       341 439339:هاتف المنزل

 

 البيانات المتعلقة بالعمل

 :كلٌة الزراعةكليةال:جامعة تشرٌن                                   الجامعة
 أستاذ مساعد:المرتبة الوظيفية:قسم اإلنتاج الحٌوانً                       علميالقسم ال

 :فٌزٌولوجٌا التناسل والتلقٌح الصناعً.مجال التخصص العام
 :بٌوتكنولوجٌا التناسل.مجال التخصص الدقيق

 المؤهالت العلمية

 الدرجة الجامعٌة األولى:
 اعٌة()إجازة فً العلوم الزرسوبكالورياسم الدرجة:

 سورٌا.-الالذقٌة-:جامعة تشرٌناسم الجامعة ومكانها
 1979:تاريخ الحصول على الدرجة

 
 الدكتوراه:

 .:دكتوراه فلسفة فً العلوم الزراعٌةاسم الدرجة
 ل والتلقٌح الصناعً.:فٌزٌولوجٌا التناسالعام مجال التخصص

 : بٌوتكنولوجٌا التناسل.مجال التخصص الدقيق 

 (.In vitro:تقٌٌم الحالة الوظٌفٌة لبٌٌضات األبقار المحضنة فً ظروف المختبر)راهعنوان رسالة الدكتو
 .روسٌا-بورغسانت بطرس-معهد البحوث العلمٌة لوراثة وتربٌة الحٌوانات الزراعٌةاسم المعهد ومكانه:

 .1991تارٌخ الحصول على الدرجة:
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 اللغات ومدى اإللمام بها

 محادثة   كتابة                               اللغة              قراءة    
 جٌد   جٌد                     جٌد                    العربٌة          
 جٌد  جٌد                    جٌد                       الروسٌة        
 ٌدج   جٌد                      جٌد                    اإلنكلٌزٌة       

 المقررات التي قمت وأقوم بتدريسها:

 الفترة الزمنٌة السنة الدراسٌة عنوان المقرر الجامعة

 حتى تارٌخه 1994 زراعة-ثانٌة  أساسٌات إنتاج حٌوانً جامعة تشرٌن

-إنتاج حٌوانً-رابعة فٌزٌولوجٌا الحٌوان  جامعة تشرٌن
 زراعة

 حتى تارٌخه 1993

 وحتى تارٌخه 1993 إنتاج حٌوانً-رابعة فٌزٌولوجٌا التناسل جامعة تشرٌن

-انتاج حٌوانً-رابعة حٌاة برٌة جامعة تشرٌن
 زراعة

1993-1994 

-انتاج حٌوانً-ثالثة وراثة الحٌوان جامعة تشرٌن 
 زراعة

1997 

فٌزٌولوجٌا حٌوان  جامعة تشرٌن 
 متقدم

-دبلوم الدراسات العلٌا
 ماجستٌر زراعة

 وحتى تارٌخه 1995

 1997 طب بشري-سنة اولى خلٌةعلم ال جامعة تشرٌن

 وحتى تارٌخه 2338 + ماجستٌر خامسةسنة تقانةحٌوٌة جامعة تشرٌن

 المؤتمرات العلمية:البحوث التي شاركت بها في 

 تارٌخه مكانها اسم المؤتمر عنوان البحث

تقٌٌم وانتخاب بٌٌضات 
 Inاألبقار المحضنة مختبرٌاً)

vitro) 

مؤتمر بٌوكٌمٌاء 
 ات الزراعٌةالحٌوان

أكادٌمٌة العلوم 
كٌٌف -الزراعٌة
 اوكرانٌا

 1989أٌلول  26-28

تقٌٌم الحالة الوظٌفٌة لبٌضات 
باستخدام  األبقار مختبرٌاً 

 الومضانًالتحلٌل 
 

 مؤتمر جمعٌة علوم
 التناسل األمرٌكٌة

-سان أنطونٌو
 الوالٌات المتحدة

 1995أٌلول 13-15

المسائل األخالقٌة 
 الحٌوٌة انات الستخدامات التق

مؤتمر التقانة 
 الحٌوٌة

تشرٌن ثانً  5-3 دمشق
2331 

التقانة الحٌوٌة التناسلٌة فً 

الحٌوانات الزراعٌة آفاق 
 ومحددات

مؤتمر التقنٌات 

 الحدٌثة فً الزراعة

تشرٌن اول  -33-28 القاهرة

2332 

التحوٌل الرقمً  لمكتبات االلكترونٌةا
 للكتب العربٌة

 2336باط ش 25-22 االسكندرٌة

المكتبات االلكترونٌةة العربٌةة 
 و الشرق أوسطٌة

اإلعةةةةةةارة المتبادلةةةةةةة 
وتورٌةةد الوثةةائق بةةٌن 

 المكتبات

 2337آذار -7-5 عمان
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 العلمية-الوظائف اإلدارية

 9/2331/ 6تارٌخ /173قمر رقرا 2331منذ  اإلداري لكلٌة الزراعة فً جامعة تشرٌن نائبال) 
 2333وحتى

 2010وحتى  2333 /23/9نشطة الثقافٌة فً جامعة تشرٌن منذمدٌر المكتبات واأل 

  1/13/2336تارٌخ ( 43عضو لجنة التخطٌط ورسم سٌاسات التعلٌم العالً ) قرار رقم 

  1/13/2336تارٌخ  (43عضو لجنة التألٌف والترجمة والتعرٌب والنشر ) قرار رقم 

  2313-2337رئٌس تحرٌر جرٌدة أخبار جامعة تشرٌن 

  وحتى تارٌخه. 2315اإلنتاج الحٌوانً من عام رئٌس قسم 

 األخرىو الثقافية  اإلسهامات العلمية

 1994المشاركة فً مشروع التنوع الحٌوي البٌولوجً فً سورٌا 

 منها: مقاالت منشورة فً بعض الدورٌات العربٌة والمحلٌة 

 13378عدد-1999-الحٌاة-هل ٌستطٌع الباحث العلمً أن ٌكون موضوعٌاً  .1

 .13754عدد-2333-جرٌدة الحٌاة-العلم بٌن شعوذة وسٌاسة .2

 132عدد-2333-تشرٌن األسبوعً-جامعتنا بٌن التعلٌم وإنتاج المعرفة .3

 .495-2333-مجلة العربً-فً المنهج التعلٌمً واإلبداع .4

 .463عدد-2332-مجلة المعرفة-خارطة الجٌنوم البشري،تحدٌات وآفاق مستقبلٌة .5

 .468عدد-2332-مجلة المعرفة -وآفاق مستقبلٌة الهندسة الوراثٌة إمكانات .6

  مقالة ودراسة فً الصحف العربٌة والمحلٌة 233نشر ما ٌقارب 

  رسائل ماجستٌر حتى تارٌخه. سبعاإلشراف على 

 

 البحوث العلمية المنشورة

 
 أ(فً المجالّت العربٌة:

حالة الوظٌفٌة لبٌٌضات األبقار تقٌٌم ال.1994، كوزمٌنا .ت.إ.،بتروفٌتش ب.ب.، شاباٌف أ.،جبور ز.إ.-1

مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للدراسات والبحوث الزراعٌة.جامعة عٌن -أثناء تربٌتها مختبرٌأ
 .257-272(،ص 2)2شمس،م

 Invitro .التطور البكري الذاتً لبٌٌضات األبقار المحضنة مختبرٌاً 1999جبور ز.إ.، كوزمٌنا.ت.إ.،-2
 .663-671،ص (2)7ة للدراسات والبحوث الزراعٌة.جامعة عٌن شمس،ممجلة اتحاد الجامعات العربٌ

كلٌة -محددات.المجلة العلمٌةافاق و-التقانة الحٌوٌة التناسلٌة فً الحٌوانات الزراعٌة-2332جبور ز.إ.-3
 .3إصدار خاص.ج-جامعة القاهرة-الزراعة

عند األبقار  Invitroتطور تأثٌر التبدالت الفصلٌة على مردودٌة البٌٌضات لل – 2334.جبور ز.إ-4
 .4، ع 23مج مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعٌة  . المحلٌة

عند  In vitroتأثٌر الجسم األصفرعلى مردودٌة البٌٌضات الصالحة للتطور – 2314جبور ز.إ. -5

 مجلة جامعة تشرٌن -األبقار المحلٌة
 -م خالل الحمل فً نعاج العواستغٌرات بعض مؤشرات الد – 2314الدقر ال،دمسرخو ن.،جبور ز.إ -6

 مجلة جامعة تشرٌن
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دراسة بحثٌة لآللٌة الجزٌئٌة لإلنضاج المختبري لبٌٌضات األبقار  – 2315، سلهب م. جبور ز.إ -7
 (.1( العدد )37)مجلة جامعة تشرٌن،م - والظواهر الفٌزٌولوجٌة المرافقة لها

االصطناعً على نسبة اإلخصاب فً بٌض  تأثٌر استخدام التلقٌح -2315جبور ز.إ ، شعبان م.  -8
 (.3( العدد )37مجلة جامعة تشرٌن،م) -التفرٌخ عند الدجاج السوري المحلً

 
 :في المجالّت األجنبيةب(

 
1-Jabbour Z.I.,Kuzmina T.I.Zavertaev,B.P.,1989 Assessing and selection the 

bovine oocytes culutured in Vitro,Bulletin VNIIRGZH.109.pp.34-36 

2-Kuzmina T.I.Goelo T.A.,Jabbour Z.I.,1990 The proteolytic activity of the 

follicular fluid,Bulletin VNIIRGZH.119,pp.19-21. 

 

 

 تبج(الك

 
 .2333دار الكتاب الجدٌد المتحدة،بٌروت،لبنان، -األسس البٌولوجٌة للشٌخوخة وطول العمر

 معلومات أخرى

 معهد البحوث العلمٌة لوراثة وتربٌة الحٌوانات من قبل  1989ى بحوثً عام منحت ثناء عل

 روسٌا-الزراعٌة فً سانت بطرسبورغ

 1992 عام طرٌقة تقٌٌم نوعٌة الخالٌا الجنسٌة المؤنثة لمنحه براءة اختراع بحثً بعنوان منح  

 م في جامعة تشرين:أسماء األشخاص الملمين بمسيرتي العلمية والشخصية الذين يمكن الرجوع إليه

  جامعة تشرٌن -كلٌة الزراعة -سابق لقسم اإلنتاج الحٌوانًرئٌس  -علً نٌصافًاألستاذ الدكتور 

  جامعة تشرٌن –كلٌة الزراعة  -قسم اإلنتاج الحٌوانً سابق رئٌس  -توفٌق دالّ األستاذ الدكتور 

  جامعة تشرٌن -كلٌة الزراعة -رئٌس سابق لقسم اإلنتاج الحٌوانً -ولٌد الرحموناألستاذ الدكتور 

 

أقر بأن المعلومات والبٌانات المذكورة فً هذا الطلب صحٌحة وأتعهد بتقدٌم الوثائق والمستندات المؤٌدة 
 .لذلك عند طلبها من الجهات المسؤولة لدٌكم

 
 (2377ص.ب)-جامعة تشرٌن  -الالذقٌة-سورٌة -عنوان المراسلة:د.زهٌر ابراهٌم جبور

 
 jabourz@yahoo.commail:  -e 

 
 2318/   3/ 33التارٌخ: 

 
 

 االسم:د.زهٌر ابراهٌم جبور                                                               
 

 التوقٌع:                                                               
 

mailto:jabourz@yahoo.com
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