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 المؤهالت العلمية

 1603جامعة دمشق -العلوم الحيوية الكيميائية شعبة -إجازة في العلوم الطبيعية -1

 (1661 ) -فيزيولوجيا )الوسط الداخلي( -دكتوراه فلسفة في علم األحياء -0

 التسلسل الوظيفي

 19/11/1661ولغايددة  3/11/1603معيددد فددي كليددة العلددوم بشامعددة دمشددق اعتبددارا مدد   -1

 تخللها مدة إيفاد للدراسة والتخصص.

 .13/12/1666/ولغاية 19/11كلية العلوم بشامعة دمشق اعتبارا م   مدرس في -0

 19/11/0223ة ولغاي 13/12/1666أستاذ مساعد في الكلية المذكورة اعتبارا م   -3

 وحتى تاريخه. 10/11/0223أستاذ في الكلية المذكورة اعتبارا م   -3

 11/10/0229معار إلى جامعة الحواش الخاصة في   -9

 0211 -0226عميد كلية التشميل في جامعة الحواش الخاصة  - -9

 0213\3\10وحتى0210\9\1م  نائب رئيس جامعة الحواش الخاصة  - -9

 0219\6\1و حتى  0213\3 \13 رئيس جامعة الحواش الخاصة م   -0

  0219\6 \1الخاصة م   عضو مشلس أمناء جامعة الحواش -6

 حتى تاريخه نائب رئيس مشلس امناء جامعة الحواش الخاصة -12

 

 النشاطات العلمية

 من خالل تدريس المقررات التالية: هالقيام بالتدريس وواجبا ت

 الفيزيولوجيا لطالب الدبلوم والماجستير -

 لدبلوم والماجستيرلطالب ا السلوك -

 األحياء الدقيقة ةعلم الدمويات لطالب السنة الرابعة شعب -

 الفيزبولوجيا ) وظائف التغذية( لطالب السنة الثالثة شعبة العلوم الحيوية الكيميائية. -

 الفيزيولوجيا والغدد الصم لطالب السنة الرابعة شعبة العلوم الحيوية -

 نة الرابعة شعبة العلوم الحيوية الكيميائيةفيزيولوجيا الحواس والفاعالت لطالب الس -

فيزيولوجيددا التنسددديق العصددبي والهرمدددوني لطدددالب السددنة الثالثدددة شددعبة العلدددوم الحيويدددة  -

 الكيميائية

 الفيزيولوجيا لطالب السنة الثانية أساسيات -

كليدة –علم النفس الفيزيولوجي لطالب السنة الثالثة علم نفس وطالب السدنة الثانيدة إرشداد  -

 بيةالتر

كليدة  -علم النفس الصيدالني لطالب السنة الرابعة علم نفس وطالب السدنة الرابعدة إرشداد -

 التربية

 علم نفس الصحة لطالب السنة الخامسة إرشاد -

 كلية التربية -علم وظائف األعضاء لطالب السنة األولى معلم صف -



 كلية التربية.-األحياء والبيئة لطالب السنة األولى معلم صف -

 وجيا البشرية لطالب كلية الصيدلةالفيزيول -

 الفيزيولوجيا البشرية لطالب كلية طب األسنان -

 الدمويات لطالب كلية الصيدلة -

 وطالب كلية طب األسنان البيولوجيا الخلوية لطالب  كلية الصيدلة -

 طب األسنانكلية  فيزيولوجيا الفم لطالب  -

 ث العلميةوالبح

لتمممي أعمممدت لنيمممل وممم ادة دكتمممورا  نمممي علمممش عممممال نمممي  طممما  ا طرو مممة ا 51تمممش  شمممر -أوال

من ما أبحماث منشمورة نمي دوريمات   4)ا  ياء)نيزيولوجيا اإل سان والحيوان،الوسم  المداخلي  

 ورقة بحثية ني المؤتمرات العلمية  وهي:   55)علمية و

،غوري  ف.ن. تغير محتوى كاتيكول أمينات بالسما الشرذان في ظروف تأثير درجدات ديب.ج-1

المنخفضة والمرتفعة// في كتاب:ملخص أبحاث المؤتمر السدابع لعمدوم االتحداد السدوفيتي  الحرارة

 .911ص  9191أشخباد ، -في الفيزيولوجيا البيئية 

،كاندراشددددوفا.ب، ستيريلسددددكيا .ل. دور العصددددبونات  ديممممب.جلبشددددا ف.أت، بتشدددديروفا ف.ن ،-2

خدص لي الظدروف الطارئدة// فدي كتداب ماالدرينالينية للعقد االعاشية في التنظيم الحرارت وذلك ف

 9191أشدددخباد،  -المدددؤتمر السدددابع لعمدددوم اوتحددداد السدددوقيتي فدددي الفيزيولوجيدددا البيئيدددة  أبحددداث

 . 971ص
، كاندراشوفا .س ,ب،تغير محتدوى كداتيكول أميندات بالسدما الشدرذان  ديب .جغوري .ف .ن، -3

سي . أكادمية العلوم البيالروسدية في ظروف تطور الكرب الحرارت المنخفض واالنفعالي // فيست

 99- 77ص  1،عدد  9191-، سلسلة العلوم البيولوجية 
، كاندددرا شددوفا .س ، ب ، العالقددة مددا بددي  تغيددر تبددادل األسددتيل كددولي  فددي الوطددأ  ديممب . ج-4

ومحتوى كاتيكول أمينات بالسما الشرذان في ظروف التدأثير المؤقدل لددرجات الحدرارة المرتفعدة 

 77ص .       - 9191اب : التنظيم المركزت للوظائف اإلعاشية . تبليسي ، // . في كت
، يددددولك  ت ، ب ، غددددوري  ف ، ب ، تغيددددر تركيددددز كددددل مدددد   ديممممب . جرامانوفسددددكي ا.ا ، -1

والكددداتيكول أميندددات فدددي   MRT - 1مركبدددات ، األنكيفدددالي  LEU  , -MSG, ALG -الفازوبريسدددي  

ظدروف تدأثير الحدرارة المنخفضدة والحمدى التشريبيدة // فدي  بالسما الشرذان واألرانب وذلدك فدي

ص  9191كتدداب : ملخددص نشددرات المددؤتمر العاشددر للشمعيددة الصدديدالنية البولونيددة ، بيالسددتوك 

911   
غددوري  ف . ن . تغيددر محتددوى الكدداتيكول أمينددات فددي الدددم والبنددى األدريناليددة للمعددي  ديممب .ج-6

الكظريددة وذلددك فددي ظددروف تددأثير درجددات الحددرارة  والطحددال عنددد الشددرذان المستأصددلة غددددها

المنخفضددة // فددي كتدداب : ت ليددة تددأثير الوسددطاء والهرمونددات علددى الخاليددا الفدداعالت سددوزدل ، 

  15، ص  9191
، كاندددرا شددوفا .س ،ب . تغيددر محتددوى كدداتيكول أمينددات بالسدددما  ديممب .جغددوري  ف . ن ، -7

فعدددة // مشلدددة  )داكدددالد ( أكادميدددة العلدددوم الشدددرذان فدددي ظدددروف تدددأثير درجدددات الحدددرارة المرت

 . 292- 271، ص .  3، العدد  37، الشزء  9111-البيالروسية 
، لبشددا. ف .أ ت ، غددوري  . ف . ن . تغيددر محتددوى الكدداتيكول أمينددات فددي الضددفائر  ديممب . ج-8

األدرينالية للمعي اإلثني عشرت للشرذان في ظروف تأثير درجات الحرارة المنخفضة وذلدك بعدد 

فصل الضفيرة البطنية ع  المركز // في كتاب : جملة التنظيم الحرارت لدى تكيف المتعضدية مدع 

   275ص 9111محيط . نوفا سيبرسك .عوامل الوسط ال

البنيويددة -،ستيريلسددكايا.ل.ل. التغيددرات الوظيفيددة ديممب .جلبشددا. ف . أت . باتشدديروفا . ف . ن، -1

للشملة العصبية الودية في حالة الكرب الحرارت المنخفض // في كتاب : مشلدة التنظديم الحدرارت 

  17ص  9111ك لدى تكيف المتعضية مع عوامل الوسط المحيط ، نوفاسيبرس



، لبشدددا . ف . أت . غدددوري  . ف . ن . محتدددوى الكددداتيكول أميندددات فدددي الضدددفائر  ديمممب . ج-11

األدرينالينيدددة للمعدددي والطحدددال فدددي حدددالتي الكدددرب الحدددرارت المدددنخفض واالنفعدددالي // مشلدددة 

  317- 377، ص  3، العدد  22، الشزء  9111نيروفيزيولوجيا ، الفيزيولوجيا العصبية 

مركبات الكاتيكول أمدي  فدي الضدفائر األدرينالينيدة  ، غوري  . ف . ن تغير محتوى ج ديب .-11

لطحددال ومعددي الشددرذان فددي ظددروف تددأثير درجددات الحددرارة المرتفعددة // فددي كتدداب : فيزيولوجيددا 

  13. ص  9111موسكو -وبيوكيمياء العمليات الوساطية 
 
لشملددة العصددبية الوديددة عنددد الشددرذان ، كاندددرا شددوفا . س . ب . خددواص إسددتشابة ا ديمب . ج-11

لتغير تبادل األستيل كولي  في الوطدأ وذلدك فدي حالدة الكدرب االنفعدالي // فدي كتداب : فيزيولوجيدا 

  17. ص 9111موسكو -وبيوكيمياء العمليات الوساطية 

 
. تغيددر الكدداتيكول أمددي  وأنزيمددات التبددادل  ، ديممب . جلبشددا . ف . أت ، باتشدديروفا . ف . ن -93

الطدداقوت فددي عصددبونات العقددد اإلعاشددة والغدددد الكظريددة فددي حالددة كددل مدد  الكددرب الحددرارت 

   957ص - 9111واالنفعالي // في كتاب : فيويولوجيا وبيوكيمياء العمليات الوساطية . موسكو 
، لبشددا . ف . أت ، غددوري  . ف . ن ، تددأثير العوامددل الحراريددة واالنفعاليددة علددى  ديممب . ج-14

يكول أمي  في الضفائر األدرينالينية لمعي وطحال الشرذان وذلدك فدي ظدروف فصدل محتوى الكات

،  9119الضددفيرة البطنيدددة عدد  المركدددز // مشلددة ) النيروفيزيولوجيدددا( الفيزيولوجيددا العصدددبية . 

 .  272 - 231، ص  2، العدد  23الشزء 
للشملدة العصدبية الوديدة  ، غوري  . ف. ن : دراسة االستشابة التميزية )التمدا يزيدة( ديب . ج-11

كنددا   -في العلدوم العصدبية  مونتريدال   IBBOللمنبهات الكربية المختلفة . المؤتمر الدولي الثالث لل

 ،9119   . 

 جامعة دمشق–كلية العلوم – البيولوجياثا يا:ا بحاث المنفردة التي  أجريت ني قسش 
فعددالي علددى عتبددة الشددعور بدداأللم عنددد تددأثير الكددرب بددالحرارة المنخفضددة والكددرب االنديممب .ج -ا

الشرذان السليمة والشرذان المستأصدلة غدددها الكظريدة  . منشدورات مشلدة جامعدة دمشدق للعلدوم 

 .937-923العدد األول _ –( 97(؛ المشلد )2119األساسية)
تلية فقدان الشعور بداأللم المحدرب بدالكرب السدباحي وعالقتده بهرموندات قشدر الكظدر  ديب.ج-1

( العددد 99(؛ المشلدد)2112، منشورات مشلة جامعة دمشدق للعلدوم األساسدية)Wistarذان عند جر

 .19-51الثاني؛ 
االختالفددات الشنسددية فددي تليددة فقدددان الشددعور بدداأللم المحددرب بددالكرب السددباحي عنددد  ديممب .ج-3

-(21(؛المشلدددددد)2117،منشدددددورات مشلددددة جامعدددددة دمشدددددق للعلددددوم األساسدددددية)Wistarجددددرذان 

 . 77-27العدداألول؛
 إعداد ا بحاث التالية ل يئة الموسوعة العربية:-ثالثا
 التصويل-9
   التوجه-2

 الرؤية-3
  العي -7
 الكهرباء الحيوانية -1

 األعضاء المضيئة -5

 استقالب السكريات -7

 المشاركة ني المؤتمرات العلمية
 .9191د أشخبا -المؤتمر السابع لعموم االتحاد السوفيثي في الفيزيولوجيا البيئية-
–المددؤتمر الثددام  لعمددوم االتحدداد السددوفيتي فددي موضددوك التنظدديم المركددزت للوظددائف اإلعاشددية -

 .9191تبليسي 



 .9191بيالستوك -المؤتمر العاشر للشمعية الصيدالنية البولونية-
مددؤتمر عمددوم االتحدداد السددوفيتي فددي موضددوك تليددة تددأثير الوسددطاء والهرمونددات علددى الخاليددا -

 .191ل اسوذد-الفاعالت

مؤتمر عموم االتحاد السوفيتي في موضوك منظومة التنظيم الحرارت لددى تكبدف المتعضدية مدع -

 .9111نوفاسيبرسك –عوامل الوسط المحيط 
المدددؤتمر الخدددامس لعمدددوم االتحددداد السدددوفيتي فدددي موضدددوك فيزيولوجيدددا وبيوكيميددداء العمليدددات -

 9111موسكو-الوساطية

. 

 تأليف الكتب الجامعية
 ص(171)   2111-9111ولوجيددددا ) وظددددائف التغذيددددة (.منشددددورات جامعددددة دمشددددق،الفيزي-9

-2113،ة(.منشددددورات جامعددددة دمشددددق تطبيقددددات عمليددددة فددددي الفيزيولوجيددددا )وظددددائف التغذي-2

 .ص(272)2117

 ص(.771)2117-2115علم وظائف األعضاء.منشورات جامعة البعث  -3

 (ص357)  2111-2119 منشورات جامعة دمشق.علم الدمويات  -7

منشورات جامعة دمشق  تطبيقات عملية في فيزيولوجيا التنسيق العصبي والهرموني والسلوك -1

2121. 

 أساسيات الفيزيولوجيا) قيد الطباعة( -6

 ا وراف على رسائل الماجستير

ثدداء الحمددار قاألشددراف علددى رسددالة ماجسددتير بعنددوان) دراسددة تددأثير عصددارة ثمددار نبددات  -

Ecballium elaterium  بعدض المؤشدرات الفيزيولوجيدة والحيويدة لددى جدرذان  في

 .ويستر
دراسددة دور الغدريلي  فدي فقدددان الشدعور بدداأللم  األشدراف علدى رسددالة ماجسدتير بعندوان) -

 .المحرب بالكرب السباحي لدى جرذان ويستر(

 والجمعيات المشاركة ني اللجان

 . ت العلمية والفنية و المشاركة في عضوية العديد م  اللشان الخاصة بالتقييماترأس  -
 لعلوم الحياةلشمعية السورية اعضو  -
 
 

 أ.د.جرجس ديب

 
 

 

 
 

  

     
 


