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 معلومات عضو الهيئة التدريسية األستاذ الدكتور محمد توفيق حسن- قسم اإلنتاج الحيواني

 

 
Mohamad Toufic HASSAN , Mohamad Toufic HASSAN,  محمد توفيق حسن    

 

الفرنسية-االنكليزية-باللغة العربية االسم الثالثي  

 القسم اإلنتاج الحيواني
:تقانات حيوية -اختصاص تصنيف أسماك 02/20/0222: دكتوراه  - 

بالتعاون مع جامعة البحر ( جامعة مونبيلييه الثانية)، مخبر الجينوم والجماعات والتبادل والتأقلمالمحطة المتوسطية للبيئة الشاطئية، 

.فرنسا -(مرسيليا -اكس)المتوسط   

مخبر علم الغدد الصم ، 9111عام  -اختصاص علم األسماك (CESA)شهادة الدراسات العليا في الهندسة الزراعية  -

 .فرنسا -من المدرسة الوطنية العليا للهندسة  الزراعية في مدينة رينالجزيئي للتكاثر 

 .جامعة دمشق -9110عام  -شهادة اإلجازة العامة في الهندسة الزراعية -

 الشهادات األكاديمية

9102 -أستاذ  المرتبة العلمية 
5/1/0291تاريخ / 484/بموجب القرار : اإلنتاج الحيواني قسم رئيس -   

09/1/0299 تاريخ /4151/ بموجب القرار :رئيس دائرة األبحاث الحيوانية في مركز التقانات الحيوية -  المهام اإلدارية 

 *الخبرات المهنية:
 :سورية -جامعة تشرين -كلية الهندسة الزراعية -قسم اإلنتاج الحيواني

 (لغاية تاريخه 0222منذ عام )باحث وأستاذ في مجال التقانات الحيوية والبيولوجيا البحرية 

 (لغاية تاريخه 0291منذ عام ) :سورية -جامعة تشرين -كلية الزراعة -رئيس قسم اإلنتاج الحيواني

 (لغاية تاريخه 0299منذ عام ) :سورية -جامعة تشرين -رئيس دائرة األبحاث الحيوانية في مركز التقانات الحيوية

 (لغاية تاريخه 0221منذ عام ) :سورية -عضو في لجنة إستراتيجية البحث العلمي في الهيئة العامة للثروة السمكية

 -عضو في لجنة وضع األسس الناظمة للبنك الوطني لألصول الوراثية النباتية والحيوانية واألحياء الدقيقة واألنسجة

 (لغاية تاريخه 2014منذ عام ) :سورية

لغاية  0295منذ عام ) سورية -الهيئة العليا للبحوث العلمية, عضو في اللجنة الفرعية للبحوث الزراعية ونقل التقانة

 (تاريخه

المشاركة (: لغاية تاريخه 0299منذ عام ) :جامعة تشرين -عضو في لجنة ضمان الجودة في كلية الهندسة الزراعية

 راسية والتوصيف الوظيفي في كلية الهندسة الزراعيةفي توصيف المقررات الد

 *الخبرات في مجال التدريس والبحث العلمي والتدريب:
 -علوم األغذية -تدريس العديد من مقررات المرحلة الجامعية األولى في كلية الهندسة الزراعية في أقسام اإلنتاج الحيواني -

: , وطالب السنة الثانية في المعهد الزراعيوطالب السنة األولى ماجستير في قسم اإلنتاج الحيواني الحراج والبيئة,  

التقانة الحيوية والوراثة الحيوانية  -البيئة المائية -علم األسماك  ،التقانة الحيوية -ربية الحيوانوراثة وت -إنتاج األسماك  -

.األسماك واالستزراعإنتاج  ،علم الحيوان العام ،اللحوم إنتاج ،  

.االختصاصإلشراف على أطروحات دكتوراه ورسائل ماجستير ومشاريع تخرج وعضو في لجان تحكيم في مجال ا - -  

.2192آذار  2 -شباط  91جامعة تشرين  -التدريب في الدورة التدريبية األولى في مركز التقانات الحيوية -     

مدينة  -مقرر الوراثة وتطور األحياء البحرية, المشاركة في تدريس محاضرات لطالب دبلوم الدراسات المعمقة -

 .فرنسا -سيت

.جنوب فرنسا, المشاركة في فعاليات تقييم أعمال البحث العلمي للمحطة المتوسطية للبيئة الشاطئية في مدينة سيت - -  

, والمشاركة في العديد من محكمة عالميةمقاالً علمياً في مجالت علمية محلية وإقليمية و 01نشر أكثر من  - ا

. المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والعالمية  

 الخبرات العلمية والمهنية والتدريسية
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 الدورات التدريبية المنفذة:
.0291تشرين األول  04-00لضمان الجودة، مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين،  دليل رؤوساء األقسام -  

باحث زائر لمدة ثالثة أشهر، دراسة بعض جماعات األسماك في البحر المتوسط باستخدام البصمة الوراثية، مخبر الوراثة  -

.0292تموز  -والجماعات والتأقلم في جامعة مونبلييه الثانية، مدينة سيت، فرنسا، نيسان  

.0294تشرين الثاني  02 -02شرين، دورة تأهيل القيادات اإلدارية، مديرية التعليم المستمر في جامعة ت -  

فونيتسا، خليج أمفراكيكوس، ضمن برنامج حماية الدالفين في البحر األيوني  Bottlenose مراقبة وتصوير ومعالجة صور  -

.0290، تموز، غرب اليونان، الدالفين  

بين مناطق  السيتوكروم بباستخدام مورثة  Dicentrarchus labraxدراسة االختالفات الوراثية لسمك البراق  -

 0220، مختلفة من البحر المتوسط ومنها سورية في مخبر الوراثة والجماعات والتأقلم في جامعة مونبلييه الثانية فرنسا

 : اللغات* 
ممتاز :الفرنسية -  

جيدة جدا  : االنكليزية -  

 
mohamad.hassan@tishreen.edu.sy 

mohamad39@msn.com 

 

 البريد االلكتروني األكاديمي والشخصي
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