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ةيملعلاخيراتلا ةعماجلاةجردلا
ةيئايميكلا1999 ةيويحلا مولعلا ةبعش / ةيعيبطلا مولعلا يف نيرشتةزاجإ ةعماج
ناويحلا2000 ملع يف ايلع تاسارد قشمدمولبد ةعماج
2007( تايليفط ) صصخت ناويحلا ملع يف قشمدريتسجام ةعماج
2013( ةيئيزج ايجولويبو تايليفط ) ةيناويحلا ةايحلا ملع يف قشمدهاروتكد ةعماج

: ةيبنج األ تاغللا -4

( ةثداحمو ةباتكو ةءارق ًادج( ديج : ةيزيلكن اال ةغللا -1

ديج : ةيسنرفلا ةغللا -2

: ةيميلعتلا تاربخلا -5

2009 ذنم ةايحلا ملع مسق - مولعلا ةيلك – صمح / ثعبلا ةعماج يف ةيميلعت ةئيه ضعو -1

يلا: تلا لودجلا يف امك ةيلا تلا تاررقملا سيردتب . مويلا ىلإ
ررقملا ةنسلامسا

ةيساردلا
سّردملا خيراتلامسقلا

ةقيقدلا األءايح 2013/2012يرظنلاةعبارلاايجولويب

مويلايلمعلا ىلإ -2010

لفطتلا و مويلايلمعلاةعبارلاةعانملا ىلإ -2010

( يسفنت الب قتسا )1 ةيتابن يلمعلاةعبارلاايجولويزيف و 2012-2015يرظنلا

( ومنو ةيذغت )2 ةيتابن يلمعلاةعبارلاايجولويزيف و 2015يرظنلا ىلإ 2012
( يئيزج نينج ) ينينجلا 2011-2010يلمعلاةعبارلايمانتلا

ةيحلا تايضعتملا 2013/2012يرظنلاةعبارلاروطت
ةيتابنلا و ةيناويحلا جسنلا ةثلاءايميك يلمعلاثلا و مويلايرظنلا ىلإ 2012/2011

ةيناويح ةئيب مويلايلمعلاةيناثلاتايساسأ ىلإ 2010
2-1 ةيناويح ةايح 2011-2009يلمعلااألىلوملع

األ ةنسلا طلالب ةيثارولا ةسدنهلا و ةيئيزجلا ايجولويبلا ررقم نم يلمعلا مسقلا سيردت -
ماعلل ثعبلا ةعماج – مولعلا ةيلك – ةايحلا ملع مسق يف – ةيويح ةناقت ريتسجام ىلو

2015/2014و2016/2015و2017/2018
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نانس األ بطو يرشبلا بطلا ةيلك ىلو األ ةنسلا طلالب ةيولخلا ايجولويبلا ررقم سردت -
2017/2016.و2018 يساردلا ماعلل شاوحلا ةعماج يف

نم نانس بطاال ةيلكل ىلو اال ةنسلا طلالب ةثارولا ملعاالةنجو ررقم سيردت -
2016/2017و2017/2018

: ةقباسلا تاربخلا األمعلاو -6

نم2008-2001. ةيروسلا ةيرذلا ةقاطلا ةئيه يف ةينف ةئيه وضع : لمعلا ناكم -1-6
: تاربخلا -2-6

ISO:9000-2000,ISO:17025. ةيلودلا تافصاوملا قفو ةدوجلا ةمظنأ قيبطت يف ةربخ -

تاسسؤملا و يملعلا ثحبلا تاسسؤم يف ةدوجلا نامض ةمظنأ ىلع يلخادلا قيقدتلا قيبطت يف ةربخ -

. ةطسوتملا
ةفصاوملا قيبطت نع ةيبيردت تارود نمض تارضاحم ءاقلا يف ةكراشملا نمخالل ةدوجلا ةفاقث رشن ةربخ -

و تاءارج اال دادعإ ، ةدوجلا ليلد ، قيثوتلا ةيلا:( تلا عيضاوملا قيبطت ةيلآ حرش نمضتت ISO:17025-2005 ةيلودلا
اال سلا جم نم دامتع اال ىلع لوصحلا ةيلآو ، ةدوجلا ةمظن أل يلخادلا قيقدتلا قيبطتو ، قئارطلا دامتعا الت، جسلا

( ةيملا علا دامتع
: يليام نمضتت ةيئيزجلا ايجولويبلا و ةيويحلا ةناقتلا عيضاومب ةقلعتملا ةيقيبطتلا بناوجلا يف ةربخ -

. ةزهاجلا و ةيديلقتلا االختسالص قئارط فلتخمب تانيعلا نم ةفلتخم عاونأ الصDNAنم ختسا يف ةربخ -

.(PCR زاريملوبلا ةلسلس لعافت ) يرارحلا راودلا زاهج ىلع لمعلا يف ةربخ -

.PCR لعافت جئازم ريضحتو PCR لعافت لمعل ةيقوملا ليلا حملا ريضحت يف ةربخ -

RFLP-PCR دييقتلا تاميزنأ ةناقت قيبطت يف ةربخ -

هلاالم. قيثوتو ريضحتو يئابرهكلا الن حرلا زاهج ىلع لمعلا يف ةربخ -

: ةيبيردتلا تارودلا و تارمتؤملا و تاودنلا -7

. يملعلا ثحبلا رباخمو ةيملعلا تاسسؤملا يف ISO:17025 ةيلودلا ةفصاوملا قيبطت لوح لمع ةشرو -

.2001/4/22. ايجولونكتلا و ةيقيبطتلا مولعلل يلا علا دهعملا يف ةدقعنملا
يف تدقع ، ةيليلحتلا رباخملا يف ISO:17025-1999 ةيلودلا ةفصاوملا قيبطت لوح ةيبيردت ةرود -

.2001/7/24-22 قشمد – ايجولونكتلا و مولعلل ةيبرعلا ةسردملا
.2003/8/21-17 قشمد . ةيروسلا ةيرذلا ةقاطلا ةئيه يف تدقع ، ةيعاعش اال ةياقولا يف ةيبيردت ةرود -

ISO: ةيلودلا ةفصاوملا قفو تاكرشلا و تاسسؤملا يف ةدوجلا ةرادإ ةمظنأ قيبطت لوح ةيبيردت ةورد -

21. ايجولونكتلا و ةيقيبطتلا مولعلل يلا علا دهعملا و ايجولونكتلا و مولعلل ةيبرعلا ةسردملا يف تدقع .9000-2000
-25/6/2003

.ISO:17025-1999 ةيلودلا ةفصاوملا قفو ةيليلحتلا رباخملا يف قيثوتلا و ةدوجلا طبض ) ةيبيردت ةرود -

.2003/9/30-29- قشمد – ايجولونكتلا و مولعلل ةيبرعلا ةسردملا يف تدقع
ةفصاوملا قفو تاكرشلا و تاسسؤملا يف ةدوجلا ةمظنأ ةرادإ ىلع يلخادلا قيقدتلا يف ةيبيردت ةرود -

.2004/7/25-21 قشمد – ايجولونكتلا و مولعلل ةيبرعلا ةسردملا يف تدقع .ISO:9000-2000 ةيلودلا
-2 نيلر .ب ايناملأ يف تدقع ISO:17025:1999 ةفصاوملا قفو سايقلا و ةدوجلا نامض لوح لمع ةشرو -

.2005/4/10
دقعنملا 45 ملعلا عوبسأ تايلا عف نمض ،نم ةيحصلا تاسرامملا ريوطت رمتؤم يف ةيملع ةقروب ةكراشملا -

.2005 ماع يناث نيرشت نم25-21 قشمد ةعماج يف
يف دقع يذلا و يلمرلا بابذلا – دصاوفلا لوح سماخلا يلودلا رمتؤملا يف تمدق ةيملع ةقروب كراشم -

.2005 ناسين 22-17 سنوت
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و ةيئيزجلا ايجولويبلا تاناقتب ةقلعتملا ةيثحبلا رباخملا يف ةدوجلا نامض قيبطت جملا يف ةيبيردت ةرود -

28/10/2007- ايراغنه يف . ةيئاذغلا و ةيئيبلا تانيعلا يف تاديبملل يقبتملا واألرث تاثولملا نع فشكلا
GC,GC-): اهجئاتن ةدوجو طبضو ةيلا تلا ةيليلحتلا تاناقتلا ىلع اهيف تبردت 28/12/2007Hungary

.(MS,HPLC,HPLC-MS,PCR,RT-PCR,ELISA,Electrophoreses

نم12- ةيقذ لاال يف نيرشت ةعماج يف دقُع يذلا األلو يجولويبلا رمتؤملا يف ةيملع ةقروب ةكراشم لا -

.2015 ماع 14رايأ
نمخال ةيئيبلا تافلخم لا ريودت عورشمب 2015 ماع ةرود عارتخ واال لالعادب لسابلا ضرعم يف ةكراشملا -

ةفلا. تلا تاراط اال ريودت ةداعإ عورشم ل
ةرضاحمب ةكراشملا 2015و2016و هيترودب ةئيبلا و ةيويحلا تاناقتلا ضرعمل ةيريضحتلا ةنجللا وضع -

. ةيئيبلا اهتاقيبطتو ةيويحلا تاناقتلا
ملع صاصتخا يف صمح ةظفاحم نع نيحشرملا يروسلا يملعلا دايبملو طالباأل بيردت يف ةكراشملا -

2015و2016و2017. تارودل ةايحلا

: ةيملعلا تاروشنملا -8

دمحم دادح، دولخ ، بيطخلا اذش ، ديشر وبأ رقش،مامت األ نيسح ، شيبلا داؤف ، ةريشاخش ينغلا دبع -1
ينطولا جمانربلا يف ةكراشملا رباخملل يليلحتلا األءاد مييقت :2004 دمحم دمحأو شادكب رازجلا

.(91)ص92-90. ةرذلا عملا ةلجم . ةيليلحتلا رباخملا يف ةدوجلا طب ضل
. ةيروس نم ةيلحاسلا ةقطنملا يف (Diptera:Psychodidae) يلمرلا بابذلا :(2005) شادكب دمحم -2

.2005 يناثلا نيرشت نم25-21 قشمد ،45 مقر ملعلا عوبسا يف تمدق ةيملع ةقرو
قطانملا يف يلمرلا بابذلل ةيئابو ةيئيب ةسارد :(2005) ساحنلا رمسو دادح، ليبن ، شادكب دمحم -3
بابذلا و دصاوفلا لوح سماخلا يلودلا رمتؤملا يف تمدق ةيملع ةقرو . نانبلو ةيروس نم ةيبرغلا

.2005 ناسين 21-17 سنوت يف دقعنملا . يلمرلا
ةظفاحم يف (Diptera:psychodidae) يلمرلا بابذلا :(2006) ليبن دادح رمس، ساحن ، دمحم شادكب -4
ددعلا -(22) دلجملا - ةيساس األ مولعلل قشمد ةعماج ةلجم . ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف سوطرط

-2006ص146-136. يناثلا
يف اينامشيللا ءادل ةلقانلا لماوعلل ةيئابو ةيئيبو ةيجلوفروم ةيفينصت ةسارد :(2007) شادكب دمحم -5
. ريتسجام ةلا .سر ةيناويحلا ةايحلا ملع مسق . مولعلا ةيلك . قشمد ةعماج . ةيروس نم ةيلحاسلا ةقطنملا

دصاوفلا عاونأ ضعبل ةيفينصت ةسارد :(2012) يداش ةيركس ، فينم بيرغ ، دمحم شادكب -6
ءادل لقانلا (Diptera:psychodidae)(Sand flies – يلمرلا بابذلا )Phlebotomus

ةعماج ةلجم . ةيروس – صمح ةظفاحم قطانم ضعب يف (Leishmania:Kinetplastida) اينامشيللا
-2012:ص469-479. يناثلا ددعلا -(28) دلجملا - ةيساس األ مولعلل قشمد

يلمرلا بابذلا عزوتل ةيئابو ةيئيب ةسارد :(2013) يداش ةيركس ، رهام يبيقابق ، دمحم شادكب -7
عزوتو (Leishmania:Kinetplastida) اينامشيللا تايليفط لقاون (Diptera:psychodidae) دصاوفلا –

9:ص ددعلا –6 دلجملا . يربخملا صيخشتلا ةلجم . ةيروس – هامح ةظفاحم يف ةيدلجلا اينامشيللا ءاد
.70-81

تايليفطو (Diptera:Psychodidae) يلمرلا بابذلا - دصاوفلا فينصت :(2013) شادكب دمحم -8

قطانم ضعب يف ةرشتنملا و اهتطساوب ةلوقنملا (Kinetoplastida:Trypanosomatidae) ةينامشيللا

ةايحلا ملع مسق . مولعلا ةيلك . قشمد ةعماج . ةيئيزجلا تاناقتلا مادختساب ةيروس بونجو طسو

.( تايليفطو ةيئيزج ايجولويب ) ةيناويحلا ةايحلا ملع يف هاروتكد ةلا سر ةلا .سر ةيناويحلا

PCR-RFLP-) ةيويحلا تاناقتلا و ةيئيزجلا يجولويبلا قئارط لا معتسا :(2015) دمحم شادكب -9
يلمرلا بابذلا – دصاوفلا عاونأ ضعبل يجلوفروملا فينصتلا ديكأتل (Sequencing
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ةيملع ةقرو . ةيروس طسو قطانم ضعب يف Larroussious سنج تحت (Diptera:Psychodidae)نم

.2015 رايأ 14-12. ايروس - ةيقذ .لاال نيرشت ةعماج يف دقعنملا األلو يجولويبلا رمتؤملا يف تمدق
(Diptera:Psychodidae) يلمرلا بابذلا - دصاوفلل يويحلا عونتلا :(2015) دمحم شادكب -10
ةلجم . ةيروس نم ىطسولا ةقطنملا يف صمح ةظفاحم يف اينامشيللا تايليفطل ةلقانلا لماوعلا

.2015.(37) دلجم . ثعبلا ةعماج
ةريغص تانيعلا نم يثروملا DNA الصلـا ختسا :(2016) شادكب رازجلا دمحمو ، ماسب يبيسك -11

.2016.(38) دلجم . ثعبلا ةعماج ةلجم . هتواقنو هزيكرت مييقتو ةفلتخم قرطب مجحلا
: ةيبنج األ ةغللا ب ةيملعلا قارو األ نياونع

1.Evaluationoftheanalyticalperformanceofparticipantlaboratoriesinthenational
programforQualitycontrolintheanalyticallaboratories.A.Shakhashiro,F.albich,
H.alaskar,T.aborshaid,S.alkhateeb,KH.haddad,M.A.Bakdash,A.Muhammad.Alam
AL-Zarra2004,(91)P90-92.

2.Bakdash.M(2005):Thesandflies(Diptera:Psychodidae)ofthecoastalariaofSyria.
Paperinthescience'sweekNo45,Damascus21-25Nov.

3.N.haddad,S.nahas,M.bakdash(2005):SandfliesofthewesternareasofSyriaand

Lebanon:Eco-Epidemiologicalstudy".Participantinthe5thinternationalconference
aboutphlebotomusandsandfliesholdinTunisia17-21/April.

4.Bakdash.M,Nahas.S,Haddad.N(2006):Thesandflies(Diptera:Psychodidae)ofthe
TartousgovernorateinSyria ArabRepublic..MagazineofDamascusUniversityfor
Sciences,2006,Vol22,No2,p133-146.

5.Bakdash.M 2007:Morfological,Taxonomical& Eco-epidemiologystudyforthe
vectorsofLeishmaniasisinthecoastalariaofSyria)Damascusuniversity,science
faculty,Zoobiologydepartment.TheseOFtheMasterresearch.

6.M.bakdash,SH.Soukarriah,M.GharebTaxonomicalstudyfor(phlebotomus)sand
fliesspecies(Diptera:Psychodidae)inSomeregionsofHomsgovernorate–Syria''.
MagazineofDamascusUniversityforSciences,2012,Vol28,No2,P:475-495.

7.Bakdash.M,Soukarriah.SH,kabakibi.M(2013):AnEcho-epidemiologicalstudyfor
distributionofsandflies-Phlebotomus(Deptira:Psychodidea)theVectorsofleishmania
parasites(Leishmania:Kinetoplastedea)anddispensationofCutaneousLeishmaniasis
InHamagovernorate–Syria''.laboratoryDiagnosticMagazine,April20136:9.

8.Taxonomyofsandflies-Phlebotomus(Deptira:Psychodidea)andleishmaniaparasites
(Leishmania:Kinetoplastedea)transmitted using molecularbiology methods.
Damascusuniversity–sciencesFaculty–DepartmentofZoobiology..Doctoralthese
inbiology(MolecularbiologyandParasites)

9.Bakdash.M (2015):Molecularbiologyandbiotechnologicalmethods(PCR-RFLP-
Sequencing)usingtoverificationofmorphologicalcalcificationforsomePhlebotomus-
Sandflies(Diptera:Psychodidae)ofsubgenusLarroussious.inmeddleregionofSyria.
1thbiologicalconference.holdinTeshreenuniversity,Lattakia.Syria.12-14May-2015

10.Bakdash.M(2015):Bio-DiversityofPhlebotomus-sandflies(Diptera:Psychodidae)
vectorsofleishmaniaparasitesinHomsgovernoratethemeddleregionofSyria.jornal
ofALbaathUniversity.Vol37.2015.

11.Ksibi.BandBakdash.Muhammad (2016):GenomicDNAextractionfromsmall
volumespecimens usingdifferentmethodsandassessmentitsconcentrationand
purification.jornalofALbaathUniversity.Vol38.2016.

ICDL بساحلا ةدايقل ةيلودلا ةداهشلا : ةيبوساحلا تاراهملا -9

. شادكب رازجلا هللا دبع دمحم االمس:


