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  الفٌيةهعلىهبت عضى الهيئة 

سًبى علي طٌجىر ةلوهٌذسا  

, كلية الشراعة,  جبهعة تشزييالعلىم األسبسية قسن    

-االسن الثالثي ببللغة العزبية صَبٌ ػهي طُجىس  

 القسن انؼهىو األعبعيت

   كهيت انهُذعت انكيًيبئيت وانبخشونيت جبيؼت انبؼذ 0222شهبدة في انهُذعت انغزائيت ػبو 

 صهت ػهى شهبدة حبICDL  

  جبيؼت ديشق قغى انفيضيبء-يبجغخيش وقبيت اشؼبػيت وأيبٌ يُببغ اإلشؼبع 

 الشهبدات األكبديوية

 الوزتبة العلوية  1/6/0212في كهيت انضساػت جبيؼت حششيٍ  ششف ػهى االػًبلي

 الوهبم اإلدارية 

 في هجبل التذريس والتذريب: --

 زرات التبلية:تذريس الوق -في هجبل التذريس: 

 في قسن علىم األغذية:

 صُبػبث ييكشوبيت )عُت سابؼت ػهىو أغزيت(* )عُت سابؼت ػهىو أغزيت( ييكشوبيىنىجيب األغزيت 

 )صُبػبث غزائيت )عُت سابؼت ػهىو أغزيت(*    كيًيبء أغزيت )عُت سابؼت ػهىو أغزيت 

 )حبىة )عُت سابؼت يحبصيم(حخضيٍ وحصُيغ ان* هُذعت يصبَغ األغزيت )عُت سابؼت ػهىو أغزيت 

 )فغبد األغزيت )عُت خبيغت ػهىو أغزيت(*  ححهيم أغزيت )عُت خبيغت ػهىو أغزيت 

 )يصبَغ األغزيت وانبيئت )عُت خبيغت ػهىو أغزيت(*  يشاقبت انجىدة )عُت خبيغت ػهىو أغزيت 

 )حكُىنىجيب انحبىة ويُخجبحهب )عُت خبيغت ػهىو أغزيت 

 :في قسن العلىم األسبسية

 نكيًيبء انؼضىيت )عُت أونى(ا 

 )انفيضيبء انؼبيت )عُت أونى 

----*في هجبل التذريب: .ا  

 )يبجغخيش ػهىو أغزيت(انًشبسكت في حذسيظ يقشس ػًهي نخحهيم أغزيت يخقذو * في هجبل الذراسبت عليب:.

 *الذورات التذريبية الوتبعة:

 :الٌشبطبت العلوية األخزي في الوجبل الوهٌي*

  بحبث علوية :* الوشبركة بأ

 ًشبطبت أخزي:

الخبزات العلوية والوهٌية 

 والتذريسية

  قيبط انخؼشضبث االشؼبػيت انُبحجت ػٍ انخىضؼبث انفىعفبحيت في انًُطقت انغبحهيت/ػيٍ نيهىٌ/: هبجستيز /األطزوحبت

 -----: الكتب التذريسية الوؤلفة

 الوٌشىرات العلوية

)األطزوحبت والكتب 

 التذريسية والوزجعية(

 في هجبل األبحبث:       - أ

 Zenan Tanjour (2014)An evaluation of physicochemical parameters of some wild olive oil varietiesin 

Syrian coastal territory,Journal of pharmacognosy and phytochemistry, Delhi vol.2,Nr6 P146-153  

 )ٌفي عهغهت انؼهىو انبيىنىجيت  قيبط انخؼشضبث اإلشؼبػيت انُبحجت ػٍ انخىضؼبث انفىعفبحيت في انًُطقت انغبحهيت )ػيٍ نيهى

(ISSN:2079-3065(في انًجهذ )نؼبو 1( اانؼذد )22 )يٍ يجهت جبيؼت حششيٍ نهبحىد وانذساعبث انؼهًيت. 0212 

 عهغهت انؼهىو انبيىنىجيت, ت انًحهيت يٍ يحبفظت انالرقيت في عىسيبدساعت انخىاص األَضيًيت نبؼض انؼضالث انفطشي ISSN:2079-

 .يٍ يجهت جبيؼت حششيٍ نهبحىد وانذساعبث انؼهًيت 0212( نؼبو 0( اانؼذد )22في انًجهذ) 306

 نبيىنىجيتعهغهت انؼهىو ا  إنى دقيق انقًح في صفبث انبغكىيج انُبحج حأريش إضبفت انًطحىٌ انًغشبم نبزوس األفىكبدو 

ISSN:2079-306 (نؼبو 6( اانؼذد )21في انًجهذ )يٍ يجهت جبيؼت حششيٍ نهبحىد وانذساعبث انؼهًيت 0219. 

 : الٌذوات والوؤتوزات*

  0226انًؼهذ انؼبني نهبحىد انبيئيت في جبيؼت حششيٍ –يؤحًش حًبيت انبيئت وإداسة انًىاقغ انطبيؼيت في انًُبطق انغبحهيت 

ات األبحبث والوؤتوز

 والٌذوات

 * الوعلىهبتية: ,ICDLنػهى شهبدة ا حبصم -

االَكهيضيت   -              انؼشبيت -  * اللغبت: 

zenanm@tishreen.edu.sy, Zenanm@hotmail.com  البزيذ االلكتزوًي األكبديوي

 والشخصي

mailto:zenanm@tishreen.edu.sy
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