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 هعلىهبث عضى الهيئت التذريسيت 

أهينه حسين النسر ةالذكتىر  

العلىم األسبسيت قسن    

 أيُّٛ حغٍٛ انُغش
Amina Hussein Alnesser 
Amina Hussein Alnesser 

-االسن الثالثي ببللغت العربيت

الفرنسيت-االنكليزيت  

 انعهٕو األعبعٛخ
 القسن

 عبيعخ رششٍٚ، انالرقٛخ، عٕسٚخ.-انعهٕوكهٛخ  -1991 -ئعبصح فٙ انعهٕو انطجٛعٛخ 

  ثٛئخ يبئٛخ،  كهٛخ انعهٕو ، عبيعخ رششٍٚ، انالرقٛخ، عٕسٚخ.1993دثهٕو دساعبد عهٛب ، 

  عبيعخ رششٍٚ. –كهٛخ انعهٕو  –فٙ انجٛئخ انًبئٛخ ٔانزهٕس  2004يبعغزٛش 
 : ِعبيعخ رششٍٚ –كهٛخ انعهٕو  –اخزصبص ثٛئخ يبئٛخ ٔرهٕس    2009دكزٕسا 

 الشهبداث األكبديويت

 الورتبت العلويت يذسط 

 الوهبم اإلداريت نغبٚخ ربسٚخّ 2019سئٛظ قغى انعهٕو االعبعٛخ يٍ  -

 في هجبل األبحبث:  - أ

 -  : ٌسرجتخ   يحزٕٖ ثعض انًعبدٌ انضقٛهخ فٙ إَٔاع رحتذ رحذٚذ" ثحش  يُغض ثعُٕا

ثقشاس يغهظ انغبيعخ   "فٙ انًُطقخ انشبطئٛخ نًذُٚخ انالرقٛخ   Gammarideaانت  

 2017 -7-22ربسٚخ   3665سقى  

 في هجبل التذريس والتذريب: --

 في هجبل التذريس: 

 تذريس الوقرراث التبليت: -
 
عهى انحٕٛاٌ انعبو  )انغُخ األٔنٗ(   -  
عًهٙ انكًٛٛبء انعبيخ ٔانزحهٛهٛخ  )انغُخ األٔنٗ(   -  

ثٛئخ يبئٛخ  قغى انحشاط ٔانجٛئخ ) انغُخ انخبيغخ(       
قغى اإلَزبط انحٕٛاَٙ. –عُخ أٔنٗ يبعغزٛش أعًبك  –يقشس قششٚبد ٔسخٕٚبد        

 

 في هجبل التذريب: *

 24-22دٔسح دنٛم سؤٔعبء األقغبو نضًبٌ انغٕدح، يشكض ضًبٌ انغٕدح فٙ عبيعخ رششٍٚ،  -
 2019رششٍٚ األٔل 

 لذراسبث عليب:* في هجبل ا.

 االششاف عهٗ سعبئم يبعغزٛش -

انًشبسكخ ثهغُخ دفبع دكزٕساِ . -  

، رحكٛى عهٗ يشبسٚع رخشط  -  
 

 *الذوراث التذريبيت الوتبعت:
   

الخبراث العلويت والوهنيت 

 والتذريسيت
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دٔسح سؤعبء األقغبو -  

  

 :النشبطبث العلويت األخري في الوجبل الوهني*

 عضى في الوجبلس التبليت:*

 انطالةعضٕ فٙ انهغُخ االداسٚخ نشإٌٔ  -

 عضٕ فٙ يغهظ كهٛخ انضساعخ . -

 عضٕ فٙ يغهظ قغى انعهٕو األعبعٛخ. -

 

 :الوشبركت بأبحبث علويت  *

 نشبطبث أخري:
 
قغى عهى انحٛبح  –رقٛٛى أيهٛخ عًهٙ انعٕانق انحٕٛاَٛخ نطالة انغُخ انشاثعخ  -

ربسٚخ  /  1066ٔفق  قشاس يغهظ انشإٌٔ انعهًٛخ سقى /   - كهٛخ انعهٕو –انحٕٛاَٛخ 
11 /6 /2019  

 رقٛٛى يقبالد عهًٛخ فٙ يغهخ عبيعخ رششٍٚ -

 

 األطروحبث 

  يغبًْخ فٙ انذساعتخ انجٛئٛتخ ٔانزصتُٛ ٛخ نهعٕانتق يبعغزٛش  . ثعُتٕاٌ " سعبنخ

انحٕٛاَٛخ ٔرأصٛش انزهٕس عهٛٓب فٙ انًغشٖ انغ هٙ نُٓتش انكجٛتش انشتًبنٙ " 

 كهٛخ انعهٕو. عبيعخ رششٍٚ.، 2004

 دساعتخ ثٛئٛتخ ٔرصتُٛ ٛخ نهقشتشٚبد طشفٛتبد األسعتم ذكزٕساِ ثعُٕاٌ "  سعبنخ ان 

Amphipoda ٔدٔسْب   كًإششاد حٕٛٚخ عهٗ انزهٕس فٙ انًُطقتخ انشتبطئٛخ

 ،كهٛخ انعهٕو. عبيعخ رششٍٚ.2009نًذُٚخ انالرقٛخ " 

 الكتب التذريسيت الوؤلفت: 

 يُشٕساد عبيعخ رششٍٚ -2016-2015عهى انحٕٛاٌ انعبو، انغضء انعًهٙ. يشبسكخ ثزأنٛف كزبة  -

 

 الونشىراث العلويت

)األطروحبث والكتب التذريسيت 
  والورجعيت(

 

 
 :  األوراق واألبحبث العلويت الونشىرة

  

  ( ،دساعخ رصُٛ ٛخ نهقششٚبد يز شعبد انقشٌٔ 2004أيُّٛ انُغش ،)Cladocera  ٙف
يغهخ عبيعخ رششٍٚ نهذساعبد ٔانجحٕس   -انًغشٖ انغ هٙ نُٓش انكجٛش انشًبنٙ

 .116 -173( . 1، انعذد ) 26انًغهذ  ,انعهًٛخ

  ( ، دساعخ ثعض إَٔاع يغزافٛبد األسعم 2004أيُّٛ انُغش ،)Copepoda  كًإششاد
 حٕٛٚخ نغاليخ 

   عبيعخ انجعش. - نكجٛش انشًبنٙفٙ انًغشٖ انغ هٙ نُٓش اانزهٕس انعضٕ٘  يٍ انًٛبِ      

  ( ،د2001أيُّٛ انُغش ،) ن صٛهخ  ٔثٛئٛخساعخ رصُٛ ٛخCorophiidae  يٍ سرجخ طشفٛخ

 األبحبث والوؤتوراث والنذواث
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فٙ انًُطقخ انشبطئٛخ نالرقٛخ . انًغهخ االسدَٛخ فٙ انعهٕو   Amphipodaاألسعم 
 .442 -427( ، 4. انعذد )4، انًغهذ انغبيعخ األسدَٛخ –انضساعٛخ

  ( ،دساعخ 2001أيُّٛ انُغش ،)   رصُٛ ٛخ ن صٛهخGammaridae  يٍ سرجخ طشفٛخ
       األسعم  

     Amphipoda ٙانًُطقخ انشبطئٛخ نالرقٛخ، يغهخ عبيعخ رششٍٚ نهذساعبد   يٛبِ ف
 .انعهًٛخ ٔانجحٕس

  ( ،دساعخ 2001أيُّٛ انُغش ،) رصُٛ ٛخ ن صٛهخCaprellidae  يٍ سرجخ طشفٛبد األسعم 
Amphipoda ٙيغهخ عبيعخ رششٍٚ  نًذُٚخ انالرقٛخ. انًُطقخ انشبطئٛخ بِيٛ ف

 .216 -201(، 4، انعذد ) 30، انًغهذ نهذساعبد ٔانجحٕس انعهًٛخ

  ( ،دساعخ 2009أيُّٛ انُغش ،) رصُٛ ٛخ ن صٛهخAmphithoidae يٍ سرجخ طشفٛخ األسعم 
Amphipoda ٙشٍٚ انًُطقخ انشبطئٛخ نًذُٚخ انالرقٛخ . يغهخ عبيعخ رش يٛبِ ف

 .93 -79(، 2، انعذد )13، انًغهذ نهذساعبد ٔانجحٕس انعهًٛخ

  ( ،(، دساعخ رشاكى ثعض انعُبصش انضقٛهخ عُذ َٕعٙ انطحبنت )2017أيُّٛ انُغشrubens 
Jania ،Galaxaura lapidescensيغهخ عبيعخ رششٍٚ نهذساعبد ( فٙ شبطئ انالرقٛخ .

 (. 4عذد ) -39يغهذ  –ٔانجحٕس انعهًٛخ 

  ( ،(، رقذٚش رشكٛض ثعض انعُبصش انضقٛهخ عُذ َٕعٙ انطحبنت انغًشاء)2019أيُّٛ انُغش 
Cystoseira amentacea , Sargassum closeup   فٙ انًٛبِ انشبطئٛخ نًذُٚخ )

 ( . 2عذد ) -41يغهذ  –يغهخ عبيعخ رششٍٚ نهذساعبد ٔانجحٕس انعهًٛخ انالرقٛخ. 

 

 الندوات والمؤتمرات:  *

  ( ،دساعتخ ثعتض أَتٕاع انتذٔاساد انًُزًٛتخ ن صتٛهخ 2006أيُّٛ انُغتش ،)Brachionidae 
يتإرًش ففتب   –انًإششح نهزهٕس انعضٕ٘ فٙ انًغتشٖ انغت هٙ نُٓتش انكجٛتش انشتًبنٙ 

 عبيعخ حهت. -ثٕٛنٕعٛخ ٔانعهٕو راد انصهخ

  ( ،2010أيُٛتتّ انُغتتش ،) ٌدٔس انُٕعتتبstephenseni O. ٔ O. platensis  يتتٍ انغتتُظ
Orchestia . ٕ٘انًإرًش انضبنش نجحٕس انشعبئم انغبيعٛخكذاالد حٕٛٚخ عهٗ انزهٕس انعض 

 .األسدٌ  -عًبٌ  –

 

 

 
 ، ئرقبٌ انعًم عهٗ انعذٚذ يٍ انجشايظ اإلحصبئٛخ.ICDLن حبصهخ عهٗ شٓبدح ا -

 

 * الوعلىهبتيت:

انعشثٛخ -  
االَكهٛضٚخ:  -  

  ً  

 * اللغبث: 

 

aminehalnesser@yahoo.com 
amena.alnesser@tishreen.edu.sy 

البريذ االلكتروني األكبديوي 

 والشخصي

 


