
 السيرة الذاتية العلمية

 االسم الثالثي: ثناء علي البظ -1
 البيانات الشخصية: -2

 28/1/1964مكان وتاريخ الوالدة: حماه  -
 .الجنسية: سورية -
 .اللغات: العربية )األم( واالنكليزية واإلسبانية -
 جامعة تشرين. –كلية الزراعة  –قسم العلوم األساسية  –الوظيفة الحالية: مشرفة على األعمال  -
 المؤهالت العلمية:  -3

 الالذقية. -جامعة تشرين –من كلية العلوم  1985إجازة في العلوم فرع العلوم الفيزيائية والكيميائية لعام  -
 –من كلية العلوم  1987دبلوم دراسات عليا في الكيمياء اختصاص كيمياء تحليلية بتقدير امتياز لعام  -

 سورية.-الالذقية  –جامعة تشرين 
 سورية. –الالذقية  –جامعة تشرين  –التربوي من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  دبلوم التأهيل -
 الحالة الوظيفية: -4

 سورية. –الالذقية  –جامعة تشرين  –كلية العلوم  –: قائمة باألعمال معاونة 1989أيار  -1987إذار  -
 سورية. –الالذقية  –جامعة تشرين  –كلية العلوم  –: قائمة باألعمال 1992تشرين األول  -1989أيار  -
 : استيداع.1997تشرين األول  -1992تشرين األول  -
 سورية. –الالذقية  –جامعة تشرين  –كلية العلوم  –: قائمة باألعمال 2002أيلول  -1997تشرين األول  -
 رية.سو  –حماة  –جامعة البعث  –كلية الطب البيطري  –: قائمة باألعمال 2005حزيران  -2002أيلول  -
 –حماة  –جامعة البعث  -كلية الطب البيطري  –: مشرفة على األعمال 2012أيلول  -2005حزيران  -

  سورية.
جامعة  -كلية الطب البيطري وكلية الطب البشري  –: مشرفة على األعمال 2013أيلول  -2012أيلول  -

 سورية. –حماة  –البعث 
 –جامعة حماة  –كلية الطب البيطري  –: مشرفة على األعمال 2014تشرين األول  -2013أيلول  -

 سورية. -حماة
 –جامعة تشرين  –كلية الزراعة  –: مشرفة على األعمال 2018تشرين األول  -2014تشرين األول  -

 سورية. –الالذقية 

 



 .مشرفة على األعمال مسقفةلمرتبة العلمية: ا -5

 سورية. –الالذقية  –جامعة تشرين  –كلية الزراعة  –الوضع الوظيفي الحالي: مشرفة على األعمال 

 المنشورات العلمية: -6
 :الكتب 
كتاب عملي كيمياء تحليلية لطالب السنة الثالثة اختصاص العلوم الفيزيائية والكيميائية وبنسبة مشاركة  -

 منشورات جامعة تشرين. 1991-1992أ.د. مالك عقدة لعام  % مع25
% 25كتاب عملي مقرر الكيمياء العامة والالعضوية  لطالب السنة األول طب بيطري، وبنسبة مشاركة   -

 منشورات جامعة البعث. 2003 -2004 لعام د. سالم أبو قويدرمع 
% 50كتاب عملي مقرر الكيمياء العامة والعضوية لطالب السنة األولى طب بيطري، وبنسبة مشاركة  -

 منشورات جامعة البعث. 2013-2014مع د. عواد العواد و د. عزت علوش لعام 
  :األبحاث العلمية 
 والعوراج وفول الصويا المنتجة في سورية".بحث علمي بعنوان "تحديد األحماض الدهنية لزيوت السلجم  -

جامعة مجلة من  2015( لعام 5( العدد )37( في المجلد )ISSN:2079-3059)في سلسلة العلوم األساسية 
 تشرين للبحوث والدراسات العلمية.

ت بحث علمي بعنوان "تحديد األحماض الدسمة والخواص الفيزوكيميائية األكثر أهمية لزيت حبة البركة وزي -
 .الحلبة وزيت لسان الثور وزيت الجرجير المحلية المنتجة في سورية"

من مجلة            2017( لعام 1( العدد )39( في المجلد )ISSN:2079-3065في سلسلة العلوم البيولوجية )      
 جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.

 


