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 جمهورية العربية السورية ال
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 جامعـــة تشريـــــن  

 كلية الزراعة

 

 Resumeالسيرة الذاتية                             

 جنان يوسف عثمان الثالثي        :   االسم .1

  البيانات الشخصية  : .2

  1975/ 22/1ثبٍَبط ،  4مكان وتارٌخ الوالدة 

 4 العنوان البرٌدي Jenanothman @ yahoo.com 

  0930474846بٌم يىث – 779427340هاتف  

 ػشثٍخ عىسٌخ                   اندُغٍخ :. 

  اإلَكهٍضٌخ - انؼشثٍخ )انهغخ األو( 4               اللغات . 

                       -كلٌة الزراعة  -فً قسم البساتٌن -مدرس  :                 انٕظٍفح انحانٍح .3

 .جامعة تشرٌن                                

 :                 انًؤْالخ انؼهًٍح .4

 رمذٌشت /اَزبج انخضبس/اخزصبص ثغبرٍٍ ،1999 فً انهُذعخ انضساػٍخ خاطح إجاصج -

  ، عىسٌخ.، خبيؼخ رششٌٍ، انالرقٍخ، يٍ كهٍخ انضساػخجذا   جٍذ

ٍ انخٍاس األَصٕي"  يششوع االخبصح ػُىاٌ                ٍ ْج   انحذٌصح  دساعح عهٕن ػذد ي

 ."انًحًٍح  فً انضساػح                                                 
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يٍ  ايرٍاصثزقذٌش  اخزصبص ثغبرٍٍ، 2001 فً انهُذعخ انضساػٍخ دساعاخ ػهٍادتهٕو  -

دساعخ فٍُىنىخٍخ نجؼض  ثؼُىاٌ "كهٍخ انضساػخ ، خبيؼخ رششٌٍ، انالرقٍخ ، عىسٌخ. 

 خ انالرقٍخ"أصُبف انضٌزىٌ انًحهٍخ وانؼبنًٍخ فً يحبفظ

 ترمذٌش ايرٍاص /اَزبج انخضبس/اخزصبص ثغبرٍٍ ،2007 فً انهُذعخ انضساػٍخاجغرٍش ي -

ثًىخت قشاس يدهظ خبيؼخ  يٍ كهٍخ انضساػخ ، خبيؼخ رششٌٍ، انالرقٍخ، عىسٌخ

 . 12/4/2007ربسٌخ  469رششٌٍ سقى 

ً دساعح ذأشٍش اعرخذاو األعً" أطشوحخ انًبخغزٍش ػُىاٌ                    ذج انؼضٌٕح ف

 كًغاًْح فً االَراض انؼضٕي انُظٍف".  ٔاَراض انثطاطا صساػح                            

 

 ثزقذٌش ايزٍبص /اَزبج انخضبس/ اخزصبص ثغبرٍٍ ،2010 فً انهُذعخ انضساػٍخدكرٕساِ  -

قشاس يدهظ خبيؼخ ثًىخت  يٍ كهٍخ انضساػخ ، خبيؼخ رششٌٍ، انالرقٍخ ، عىسٌخ

 ..26/9/2010ربسٌخ  1862ى رششٌٍ سق

 

 Lانرغًٍذ األخضش تُثاخ انرشيظ " أشش أطشوحخ انذكزىساِ ػُىاٌ               

Lupinus albus                 ٍ ً ذحغٍ ٕ ٔإَراض يحظٕل تؼض ف  خٕاص انرشتح ًَٔ

 . انثطاطا انشتٍؼً ذحد ظشٔف انًُطمح انغاحهٍح "                                         

 انحانح انٕظٍفٍح : .5

 

 –خبيؼخ رششٌٍ  -قغى انجغبرٍٍ  –فً كهٍخ انضساػخ يُٓذعح :  0228شثاط  – 0222شثاط  -

 . 27/1/2000ثزبسٌخ  192ثًىخت انقشاس انالرلٍح 

خبيؼخ  -قغى انجغبرٍٍ -فً كهٍخ انضساػخ  ػهى األػًال حيششف:  0202أب  – 0228شثاط  -

 .10/2/2008ربسٌخ  925ثًىخت انقشاس  انالرقٍخ - رششٌٍ

خبيؼخ  -قغى انجغبرٍٍ  -كهٍخ انضساػخ  فً  أػًال جيذٌش:    0207حرى ذاسٌخّ  – 0202أب  -

 .12/8/2014ربسٌخ  4953ثًىخت انقشاس  انالرقٍخ -رششٌٍ 

ّ  0208ٍَغاٌ  - ً كهٍح انضساػح  0208حرى ذاسٌخ  جايؼح ذششٌٍ. –لغى انثغاذٍٍ  –: يذسط ف

 

)انتاج راه فً الهندسة الزراعٌة اختصاص بساتٌن دكتو :  المرتبة العلمية .0

 .الالذقٌة - جامعة تشرٌن –كلٌة الزراعة  –الخضار(
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 :ات الخبر  .7

 فً يجال انرذسٌظ : . أ

 رذسٌظ انًقشساد انزبنٍخ:

 السنة اسم المقرر
طبٌعة 
 المقرر

الفصل 
 الدراسً

 األعوام
 الكلٌة

 زراعةال 2774-9333 الثانً عملً الثانٌة فٌزٌولوجٌا نبات
 = 2773-2772 = = رابعة بساتٌن انتاج خضار صٌفٌة

 = 2772-9333 = = رابعة تربة انتاج خضار
 = 2772-2774 = = ثالثة بساتٌن مشاتل واكثار خضري

 = 2779-2777 = = رابعة بساتٌن تحسٌن وراثً
أمراض بٌئٌة 
 وفٌزٌولوجٌة

 2773-2772 = = رابعة عامة
= 

 = 2790-2772 = = رابعة عامة انتاج خضار
 = 2770-2777 االول = ثالثة عامة انتاج خضار

 = 2797-2773 = = رابعة وقاٌة انتاج خضار وفاكهة
انتاج خضار شتوٌة 

 ومعمرة
 2793-2773 = = رابعة بساتٌن

= 

 = 2770-2777 = = خامسة عامة زراعة محمٌة
 = 2797-2773 = = خامسة بساتٌن زراعة محمٌة
 = 2790-2770 = = الثانٌة بستنةمبادئ علم ال

 = 2794-2773 = = خامسة بساتٌن الزراعة العضوٌة
 = 2794-2799 = نظري رابعة عامة انتاج الخضار

  2793-2792 = نظري رابعة بساتٌن انتاج خضار شتوٌة

تدرٌب ومشروع 
 االجازة

 2793-2777 االول+الثاًن = خامسة بساتٌن
= 

 

 :في مجال التدريب  . ب

ركة باإلشراف على مشارٌع التخرج لطالب السنة الخامسة اختصاص بساتٌن المشا -

 .20/11/2013ربسٌخ  163سقى وعامة وفق قرار مجلس كلٌة الزراعة 

 ػُبوٌٍ انًشبسٌغ:

  أثر التغذية الورقية بالبوتاسيوم والعناصر الصغرى في نمو وإنتاجية نباتات الثوم

Allium sativum L Garlic. 2113-2114. 

 ييم بعض أصناف البطاطا المزروعة في عروة خريفية من حيث النمو وكمية تق

 .2115-2114اإلنتاج ونوعية الدرنات. 
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  أثر رش نباتات البطاطا المزروعة في عروة ربيعية بالمخصب الحيويEM1  في

 .2116-2115النمو وكمية االنتاج 

ٍ  -كهٍخ انضساػخ  -ػضى فً وحذح أثحبس انخضبس - بيؼخ رششٌٍ  ثًىخت خ –قغى انجغبرٍ

 .10/12/2009ربسٌخ  6092انقشاس سقى 

 

 في المجال المهني: . ت

وادارة  كافة البرامج الالزمة للتدرٌس والبحث العلمً واالحصاء الرٌاضً إتقان -

 MSTATو  GENSTSTو SPSS االحصائٌة برامجالواستخدام  المعطٌات

 .ICDLٔانحظٕل ػهى شٓادج لٍادج انحاعٕب 

 في مجال العمل االدراي: . ج

  2774ركز التسجٌل فً طرطوس عام العمل فً مفاضلة القبول الجامعً فً م

 المنشورات العلمية: .8

  انزي ٌذسط ، اندضء انؼًهً، انضساػح انؼضٌٕحكراب  :المنشورة الكتب

ثًىخت قشاس يدهظ  انفصم انذساعً األول. ثغبرٍٍشؼجخ نطالة انغُخ انخبيغخ 

 يُشىساد خبيؼخ رششٌٍ..29/1/2014ربسٌخ  411 كهٍخ انضساػخ سقى

 :انًشاسكح تٓا ذٔاخ ٔانًؤذًشاخٔانُ ٍحًانؼهانذٔساخ  . أ

أقًٍذ فً " طشائك ٔذمٍُاخ انؼًم فً انثحس انؼهًً"   دوسح رذسٌجٍخ ثؼُىاٌ -1

/ كبَىٌ انثبًَ/  26 – 22خبيؼخ رششٌٍ خالل انفزشح  –يذٌشٌخ انزؼهٍى انًغزًش 

2017. 

 Personality Types and the Arhitecture ofُىاٌ" ثؼرذسٌجٍخ   دوسح -2

Reacearch Teams & The Seven Habits of Highly Succssful 

Professors   "2006شجبط  23-19خالل انفزشح  فً خبيؼخ رششٌٍ  أقًٍذ. 

خبصخ " اعرخذاو انًخثش ٔانرجٍٓضاخ انًخثشٌح ٔطٍاَرٓا دوسح رذسٌجٍخ ثؼُىاٌ "   -3

  .2006ٍخ انضساػخ خبيؼخ رششٌٍ خالل شهش كبَىٌ انثبًَ نهؼبو فً كهنهًهُذعٍٍ 

 -انًغزًش ىيذٌشٌخ انزؼهٍفً  "0انًؼطٍاخ  ٔإداسج اإلحظاء" دوسح رذسٌجٍخ ثؼُىاٌ  -4

 .14/9/2006-10خبيؼخ رششٌٍ خالل انفزشح 
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 ثجحش ػهًً فً انُذوح انؼهًٍخ االونى نهضساػخ انؼضىٌخ انزي اقٍى فًانًشبسكخ  -5

ٌ "  -نٍخ انضساػخ  – خبيؼخ رششٌٍ ٍ ثؼُىا فاق االَراض انضساػً انُظٍف آقغى انجغبرٍ

 .13/11/2008-12خالل انفزشح  ترماَاخ انضساػح انؼضٌٕح".

فً يشكض انزأهٍم وانزذسٌت ذذسٌثٍح فً انضساػح انؼضٌٕح انًشبسكخ ثذوسح  -6

 . 0228ػاو  نهًهُذعٍٍ انضساػٍٍٍ فً يذٌشٌخ انضساػخ واالصالذ انضساػٍخ

ً انغاحم انغٕسي"فً َذوح "ًشبسكخ ان -7 ً أقًٍذ  ذطٌٕش االَراض انضساػً ف خالل انز

 .16/4/2013-15انفزشح 

 . 2777خالل العام  جامعة تشرٌن  – دورة لغة انكلٌزٌة فً معهد اللغات -8

 

 األٔعًح: . 02

-1997/1998- 1996/1997- 1995/1996نألػىاو :  شٓاداخ انثاعم نهرفٕق انذساعً -

 جايؼح ذششٌٍ. -يٍ كهٍح انضساػح  ،األػٕاوْزِ نجًٍغ  األٔلتانرشذٍة  1998/1999

 

 األتحاز انًُشٕسج فً يجالخ ػهًٍح يحكًح:. 00

إَراض َثاذاخ فً ًَٕ ٔ EM1انًخظة انحٍٕي ترشاكٍض يخرهفح يٍ شػ انش ٍأشذ -1
-3057) عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخفً ، Solnum tuberosum.Lانؼادٌحانثطاطا 

2079  :issn  )ٌٍ2017، نهجحىس وانذساعبد انؼهًٍخ يٍ يدهخ خبيؼخ رشش. 

نغًاد انؼضٕي انجاف فً ًَٕ ٔإَراجٍح َٕٔػٍح انثطاطا ذأشٍش كًٍاخ يخرهفح يٍ ا -2

:  2079-3057)فً عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ  انغاحهٍح. انشتٍؼٍح ذحد ظشٔف انًُطمح

issn  )ٌٍص و ج 2054كزبة سقى / نهجحىس وانذساعبد انؼهًٍخ يٍ يدهخ خبيؼخ رشش /

  .2016( 4( انؼذد)38فً انًدهذ ) 28/8/2016ربسٌخ 

فً   K-BOMBER 56ل انثٕذاط ػا ػذد يشاخ انشػ انٕسلً تغًاد أششدساعح  -3

فً .خ انذسَإَػٍح ٔ Solanum tuberosum.Lانؼادٌح  انثطاطا ٔإَراجٍحًَٕ 

نهجحىس  بيؼخ رششٌٍيٍ يدهخ خ(  issn:  2079-3057)عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ 

فً انًدهذ .4/2016 / 20ربسٌخ ص و ج      /664/انكزبة سقى   -وانذساعبد انؼهًٍخ 

 2016( نؼبو 2( انؼذد )38)

ذمٍٍى تؼض أطُاف انثطاطا انًذخهح انى عٕسٌح يٍ حٍس انًُٕ ٔاالَراض فً ػشٔج  -4

انكزبة سقى     خ انًدهخ انؼشثٍخ نهجٍئبد اندبف فً .ستٍؼٍح ذحد ظشٔف انًُطمح انغاحهٍح

  .28/5/2014ربسٌخ   يح أ ص 5/ 478



 

6 

 

دساعح ذأشٍش انخٕاص انٕساشٍح نهظُف فً حجى َٕٔػٍح دسَاخ خًغح أطُاف تطاطا  -5

نهجحىس  فً عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ يٍ يدهخ خبيؼخ رششٌٍ .يذخهح حذٌصا انى عٕسٌح

 .19/5/2014ربسٌخ ص و ج    600انكزبة سقى    -وانذساعبد انؼهًٍخ 

ساعح اشش طشٌمح انرغزٌح تًشكة ػضٕي فً ًَٕ ٔاَراجٍح يحظٕل انثطاطا د -6

Solanum tuberosum .L فً عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ يٍ يدهخ  . َٕٔػٍح انذسَاخ

 ربسٌخص و ج / 358 /انكزبة سقى  -نهجحىس وانذساعبد انؼهًٍخ  خبيؼخ رششٌٍ

19/3/2014. 

ًَٕ ٔاَراجٍح فً انرشتح ٔ ائضتؼض خظ ش انرغًٍذٌٍ األخضش ٔانحٍٕي فًٍأشذ  -7

فً يدهخ خبيؼخ ديشق نهؼهىو  ( .Solanum tuberosum) يحظٕل انثطاطا

فً يدهخ خبيؼخ ديشق نهؼهىو  27/5/2010/ص ربسٌخ  1718كزبة سقى  انضساػٍخ 

 2011ػبو 1انؼذد  – 27نًدهذ ا –انضساػٍخ 

َٕٔػٍح دسَاخ انثطاطا دساعح أشش انرغًٍذ األخضش تانرشيظ األتٍض فً اَراجٍح  -8

نهجحىس فً عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ يٍ يدهخ خبيؼخ رششٌٍ . ٔذشكٍثٓا نظُف دساجا" 

 .31/12/2009/ ص و ج ربسٌخ 1343 /انكزبة سقى –وانذساعبد انؼهًٍخ 

ٕ ٔإَراجٍح فً ًَ  Lupinus albus .L أشش انرغًٍذ األخضش تُثاخ انرشيظ األتٍض -9

فً عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ يٍ . "  Solanum tuberosum .L يحظٕل انثطاطا

 .19/11/2009/ص و ج ربسٌخ 1166 /انكزبة سقى - يدهخ خبيؼخ رششٌٍ

دساعح ذأشٍش كًٍاخ ٔإَٔاع يخرهفح يٍ األعًذج انؼضٌٕح فً َٕػٍح ٔحجى  -02

 فً عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ يٍ يدهخ خبيؼخ رششٌٍ)ياسفَٕا(.  دسَاخ انثطاطا انظُف

 .28/11/2006ص و ج ربسٌخ  661انكزبة سقى  -د وانجحىس انؼهًٍخ نهذساعب

 Solanumذأشٍش يغرٌٕاخ يخرهفح يٍ انرغًٍذ انؼضٕي فً ًَٕ ٔاَراجٍح انثطاطا )  -00

tuberosum L .فً عهغهخ انؼهىو انجٍىنىخٍخ يٍ يدهخ خبيؼخ رششٌٍ ( انظُف ياسفَٕا

 . 3/4/2006ربسٌخ  /ص و ج 151انكزبة سقى/  -نهذساعبد وانجحىس انؼهًٍخ 

 


