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 2891\21\5خاسكوفو  - مكان وتاريخ الوالدة: بلغاريا

 جامعة تشرين - قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة مدرسة في كلية الصيدلة: رتبة العلميةالم

 بيولوجيا جزيئية وتقانة حيوية في األحياء الدقيقة - فطرياتاالختصاص: 

 جامعة ألبرت لودفيغ فرايبورغ - الشهادة: دكتوراه في الصيدلة من ألمانيا

 25/21/1122تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه 

 suzansamra794@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 0933843094رقم الجوال: 

 

 الدراسة والشهادات

 ةفي وزارة التعليم العالي في سوريتعادل شهادة الدكتوراه من ألمانيا  : 1122 

شهادة الدكتوراه  –فرايبورغ ألمانيا  –: الدكتوراه في كلية الصيدلة بجامعة ألبرت لودفيغ 1122-1122

 %85بتقدير امتياز مع مرتبة شرف ومعدل بالعلوم الطبيعية 

ألمانيا شهادة  - فرايبورغ –: معادلة الماجستير في العلوم الصيدلية بجامعة ألبرت لودفيغ 1118-1122

 .%99علوم الصيدلية والتقانة الحيوية بمعدل لمعادلة الماجستير من كلية الصيدلة قسم ا

إجازة في الصيدلة والكيمياء  –تشرين  جامعة - : الدراسة الجامعية في كلية الصيدلة1111-1115

 %91.1الصيدلية الفرع الدوائي بمعدل 

 %81.1الشهادة الثانوية بالفرع العلمي بمعدل  -: المرحلة الثانوية في الالذقية 2882-1111

 %85.5الشهادة اإلعدادية بمعدل –المرحلة اإلعدادية في الالذقية  :2881-2882

 %211الشهادة االبتدائية بمعدل – المرحلة االبتدائية في جبلة :2899-2881
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 الخبرات التدريسية

 كلية الصيدلية : تدريس القسم العملي في مقرري علم السموم والكيمياء التحليلية في1115-1118

 جامعة تشرينب

: اإلشراف والتدريس في القسم العملي للمقررات: البيولوجيا الجزيئية، التقانة الحيوية، 1122-1122

 ألمانيا - فرايبورغ – التحليل اآللي، بيولوجيا الخلية والجراثيم في جامعة ألبرت لودفيغ

ة : اإلشراف في العمل المخبري وتدقيق الرسائل المكتوبة باللغتين األلمانية واإلنكليزي1121-1122

)طالبين( وطالب  طالب( والدبلوم )طالبين( والماجستير 5لطالب مشاريع التخريج )

 ألمانيا - طالب( في كلية الصيدلة بجامعة ألبرت لودفيغ 9دورات العملي الصيفية )

 تدريس مقرر الوراثة للسنة الثانية في كلية الصيدلة بجامعة تشرين  :1122

لطالب الدراسات العليا في الصيدلة تدريس القسم النظري لمقرر البيولوجيا الجزيئية  

 والطب البشري قسم األحياء الدقيقة والتشخيص المخبري

 شام الخاصةلة اجامع -الالذقية فرع  –كلية الصيدلة مدّرسة متفرغة في  اآلن-1122

 

 الدورات التدريبية والشهادات

  ألمانيا - فرايبورغ – : دورة تدريبية وشهادة في إدارة المشاريع االقتصادية العالمية1122

 - زيورخ - الية لمشاريع البحث العلميتدريبية وشهادة في التخطيط واإلدارة العلمية والم: دورة 1122

 ألمانيا - سويسرا وفرايبورغ

 ألمانيا - فرايبورغ –ثي ا: دورة وشهادة في إدارة ونظام األمان في مخابر التعديل الور1125

 ألمانيا - فرايبورغ –: دورة وشهادة في التنسيق بين العمل وتربية الطفل للمرأة العاملة 1125

 - فرايبورغ –C1 ( بمستوى متقدم قراءة: دورة وشهادة في اللغة اإلنكليزية )محادثة، كتابة و1121

 ألمانيا

بطريقة احترافية باللغة : دورة تدريبية وشهادة في كيفية إلقاء المحاضرات في المؤتمرات العالمية 1121

 ألمانيا - فرايبورغ – اإلنكليزية

 ألمانيا - فرايبورغ – نكليزيةإل: دورة تدريبية وشهادة في طرق كتابة المقاالت العلمية باللغة ا1122

 ةسوري - حلب – والتنمية البشرية دورات تدريبية في التسويق الدوائي 1119 ،1112 ،1112
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 األبحاث العلمية

 Myrothecoside, a Novel Glycosylated Polyketide from the 

Terrestrial Fungus Myrothecium sp. GS‐17, Helvetica Chimica 

Acta, Volume 99, Issue 3, February 2016, Pages 215-219 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hlca.201500218  

 

 اللغات

 اللغة األمالعربية : 

 ممتازة كتابة ومحادثةاإلنكليزية : 

o 1119  حاصلة على شهادة توفلTOEFEL  92بمعدل% 

o 1121  حاصلة على شهادةC1 

o 2016 دورة تحضيرية المتحان 

 CPE (Cambridge Professional Experience test) 

 ممتازة كتابة وقراءةاأللمانية : 

 متوسطاإلسبانية : 

 

 الكمبيوتر واالنترنت

  حاصلة على شهادةICDL 

 دورات في البرمجة الحيوية Bioinformatics لقراءة وتحليل نتائج تحديد تسلسل الدنا والرنا 

 

 سوزان سمرة           

 1129\12\11الالذقية 
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