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 الجمهورية العربية السورية     
 وزارة التعليم العالي       

 كلية الطب البشري  –جامعة البعث 
 
 

 تمام مروش  للدكتورة ذاتية : السيرة ال
 البيانات الشخصية : -أولا 

 تمام  االسم األول 
 مروش  الكنية 

 نسيم  اسم األب 
 أنثى  الجنس 

 متزوجة  عازب/متزوج/مطلق/أرمل (الوضع العائلي ) 
 )اثنان(   2 عدد األوالد 

 جامعة البعث  الجامعة التي يعمل بها 
 الطب البشري  الكلية 
 الفيزيولوجيا القسم 

  25 / 3 / 1963  –قطينة  مكان وتاريخ الوالدة 

 حمص  محافظة الوالدة 
طبيعة العمل ألول مرة )مسااااااعقة معيدسا/ مسااااااعقة 

 هيئة تدريسية/ نقل( 

 

 مساعقة معيدسا 

  1987 تاريخ التعييا ألول مرة 
  22 / 7 / 1993 تاريخ التعييا كعضو هيئة تدريسية 

 نعم  مؤصل ) نعم / ال ( 
  18 / 7 / 1995 تاريخ التأصيل 

 أوكرانيا  بلد الدكتوراه 
 جامعة أوديسا الحكومية  جامعة الدكتوراه 

  19 / 10 / 1992 تاريخ الحصول على الدكتوراه 
 BIOLOGYعلم حياة  االختصاص العام 

 القراديات المرتبطة عالحشرات  االختصاص الدقيق 



 II 

الوضاااااااع الوحيفي الحالي )على رأ  عملة/  عارة/ 
 استيداع/ مستقيل/ عحكم المستقيل(

 

 على رأ  عملها 

 3 / 2 / 2003:   مساعد أستاذ تاريخ الوضع الوحيفي الحالي 

 كلية الطب البشري  –جامعة البعث  الجهة التي يعمل بها 
 0932765670 رقم الهاتف 

 Tamammarosh5@gmail.com البريد اإللكتروني 
 

 

 كلية الطب البشري  –جامعة البعث  –حمص  العنوان 
 

 المناصب اإلدارية -ثانياا 
 تاريخ النتهاء  تاريخ المباشرة  المنصب 

 2004 2000 رئيس قسم الفيزيولوجيا 

 2008 2004 رئيس قسم الفيزيولوجيا 

 رئيس فسم الفيزيولوجيا حاليا
 رئيس قسم علوم المخابر)كلبة العلوم الصحية     

 األكاديمي التدرج العلمي -ثالثاا 
 تاريخ الترفيع  الدرجة العلمية 

 1993 مدر  

 2003 أستاذ مساعد 

 ال سوجد  استيداع + اعارة 

 
 اللغات األجنبية المتقنة  -رابعاا 

 درجة اإلتقان )ممتاز/جيد جداا/جيد/مقبول( اللغة األجنبية 
 جيد جدا   الروسية 

 جيد  اإلنكليزية 
 

 اإلشراف على رسائل الدراسات العليا  -خامساا 

 اا تخرج في العلوم الصحية أطروحاتعلى   شراف

mailto:Tamammarosh5@gmail.com


 III 

 
 

 األبحاث المنشورة  -سادساا 

 تاريخ النشر  نوع الجهة الناشرة  اسم الجهة الناشرة  اسم البحث 
ماعاطاياااااااات حاول الاقارادياااااااات الاتاي تاناقالاهاااااااا 

 الحشرات ثنائية األجنحة 

 

 البعث مجلة جامعة  
 

  مجلة محكمة 
1999 

القراديااااات المنقولااااة عااااالحشاااااااااااااارات عااااديمااااة 
 األجنحة في سوريا 

 

 مجلة جامعة التحدي 
 

  مجلة محكمة 
2001 

كثافة األطوار المائية للبعوض وعالقتها مع 
 الرعاشات في المستنقعات 

 

 البعث مجلة جامعة  
 

  مجلة محكمة  
2003 

 دور البراغيث في نقل القراديات 
 

 مجلة جامعة التحدي 
 

 مجلة محكمة  
2005  
 6العدد 

القراديات الموجودة في أعشاااااش الطيور ما 
 فصيلة كورفيدي وتأثيرها على اإلنسان 

 

 مجلة جامعة البعث 
 

 مجلة محكمة  
2008  
 3المجلد 

–جمهوريااة أوكرانيااا –عحااث علمي خااارجي 
 2007-12/ 2007-8أربعة أشهر 

 
 

 

 
 

 بها  تالمؤتمرات التي شارك -سابعاا 

 تاريخ المشاركة  نوع المشاركة  البلد  اسم المؤتمر 
 حضور  مصر  دورة تدريبية حول تدريس البيولوجيا عمساعدة فوتوشوب

 

1997 

             دورة تاااااادريبيااااااة حول تاااااادريس البيولوجيااااااا عاااااااسااااااااااااااتخاااااادام 
 شبكة المعلومات 

 

 مصر 
 

  حضور 
1999 

المشااااركة في لجنة وضاااع مفردات بيولوجيا الخلية للسااانة 
 في الكليات الطبية –التحضيرية 

  

 

 
 بتأليفها  ساهمالكتب التي  -ثامناا 

 تاريخ النشر  الجهة الناشرة  نوع المساهمة  اسم الكتاب 
 2010 جامعة البعث   تأليف منفرد   علم الحياة المقارن 



 IV 

  2014 جامعة البعث   تأليف منفرد   علم الوراثة 
 2016-2015 وزارة التعليم العالي   مشاركة في التأليف   بيولوجيا الخلية للسنة التحضيرية

 المقررات التي قام بتدريسها -تاسعاا 

 التدريس  السنة  الكلية  المقرر 
 1992 – 2000 األولى جامعة البعث –طب أسنان  علم الحياة الحيوانية 

 1995 – 1999 األولى جامعة البعث –الزراعة  علم الحياة المقارن 

   -2015 حتى 1998 األولى جامعة البعث  –الطب  علم الخلية 
   2015 حتى 1998 األولى جامعة البعث  –الطب  علم الحياة 
   2015 حتى 1998 األولى جامعة البعث  –الطب  والجنياعلم الوراثة 

 حتى تاريخة  2006 األولى جامعة البعث  –علوم صحية  علم الحياة المقارن 
 حتى تاريخة  2006 األولى جامعة البعث –علوم صحية  الوراثة علم

 2015-2013 األولى جامعة البعث -كلية الصيدلة علم الحيوان 

للكليات  –السااااااااانة التحضااااااااايرية   بيولوجيا الخلية
 الطبية

 حتى تاريخة  2015 األولى

 حتى تاريخة  2016 األولى  السنة التحضيرية الوراثة الطبية

 حتى تاريخة  2015 األولى  جامعة الوادي –كلية الصيدلة  علم الحيوان 

 حتى تاريخة  2013 األولى  جامعة الوادي –كلية طب األسنان  علم البيولوجيا

 حتى تاريخة  2016    الثانية   كلية الطب بيولوجيا جزيئية

 طب األسنان جامعة الوادي  ميكروبيولوجيا 
 

 2015-2014 الثانية 

 
 0932765670هاتف خليوي :                                          2018/ 3/ 1حمص / 

 الدكتورة تمام مروش                                                                             
 أستاذ مساعد في كلية الطب  
 


