
1 
 

 وزارة التعليم العالي 

ةجامعة   الحواش الخاصَّ

 ماري ونوس للدكتورة السيرة الذاتية

 ماري األول:االسم 
 ونوس الكنية:

 محمود اسم األب:
 ديرماما مكان الوالدة:
 3891 -1-31 تاريخ الوالدة:

 حماه محافظة الوالدة:
 إجازة دكتور في الطب البيطري اإلجازة الجامعية:

 %89.89  اإلجازة:معدل 
 7998 التخرج:تاريخ 

 سابقًا. البعث-حماهجامعة  :مكان العمل
 في المعهد التقاني للطب البيطري مسابقة تعيين مدرس معاون طبيعة العمل ألول مرة:

      7998 -7-1 تاريخ التعيين ألول مرة:
قسم الفيزيولوجيا -الطب البيطريفي كلية  عضو هيئة تدريسية طبيعة العمل الحالية:

 .حماه جامعة-األعضاءووظائف 
 7933 -7-3 تاريخ الحصول على الماجستير:

 %99.89وعالمة قدرها  –جيد جدًا  درجة الماجستير:
 الفيزيولوجيا  االختصاص الدقيق:

التأثيرات الفسيولوجية لخالصة نبات قثاء الحمار على الصورة  عنوان األطروحة باللغة األصلية:
 الدموية والبيلوروبين عند األرانب

 Physiological Effects of the extract of :اإلنكليزيةعنوان األطروحة باللغة 
Ecballium elaterium plant on blood 
components and bilirubin in rabbits 

 %91.9وعالمة قدرها  –امتياز  :دكتوراهدرجة ال
 الفيزيولوجيا  االختصاص الدقيق:

 الكبد أنزيمات على الحمار قثاء ثمرة عصارة تأثير دراسة عنوان األطروحة باللغة األصلية:
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 المصابة األرانب دم في البيوكيميائية المعايير وبعض
 ستيدي بالكوكسيديا

 Studying the Effect of Juice of Ecballium :اإلنكليزيةعنوان األطروحة باللغة 

Elaterium Fruits on the Liver Enzymes and 

some Biochemical Standards in the Blood of 

Rabbits Infected with Eimeria Stiedae 

 على رأس عملي الوضع الوظيفي الحالي:
 9137378911 -9887997389 الهاتف:رقم 

 Marywannous1985@gmail.comd :اإللكترونيالبريد 
 حمص النزهة  العنوان:

 ال يوجد اإلعارات/ اإلجازات:االستيداع / 
 

 :اللغات المتقنة *

 اإلنكليزية العربية اللغة
 جيد جداً  اللغة األم اإلتقاندرجة 

 

 المنشورة:األبحاث  *

نوع الجهة  الجهة الناشرةاسم  اسم البحث
 الناشرة

 تاريخ النشر

التأثيرات الفسيولوجية لخالصة نبات 
قثاء الحمار على البيلوروبين عند 

 األرانب
 7939 مجلة محكمة مجلة جامعة البعث

Physiological Effects of the 
extract of Ecballium elaterium 
plant on blood components in 

rabbits 

مجلة أسيوط الطبية 
 البيطرية

 7939 مجلة محكمة

تأثير التولترازوريل على بعض المعايير 
 7937 مجلة محكمة مجلة جامعة البعثالدموية المرافقة للعدوى التجريبية 
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 لكوكسيديا ستيدي عند األرانببا
دراسة التأثير الوقائي والعالجي لعصارة 

ثمرة اإلكباليوم )قثاء الحمار( على 
األرانب المصابة تجريبيًا بكوكسيديا 

 ستيدي

 7937 مجلة محكمة مجلة جامعة البعث

 عصارة اإلكباليوم )قثاء الحمار( تأثير
 ALTالكبد ) أنزيمينشاط  على

 األرانب والبيلوروبين عند( ASTو
 بكوكسيديا ستيدي تجربياً  المصابة

 

 7937 مجلة محكمة مجلة جامعة البعث

 

 بها: تالمؤتمرات التي شارك *

 ركةاتاريخ المش نوع المشاركة البلد اسم المؤتمر
المؤتمر الدولي األول 

 لسالمة الغذاء
 7998 حضور سوريا

 

 بها: تالتدريب التي شاركبرامج  *

 تاريخ التدريب البلد برنامج التدريب
قوافل التشخيص والعالج 

 البيطري
 7997 أسيوط جامعة-مصر

 

 : بتدريسها المقررات التي قمت *

 العام السنة الكلية المقرر
المقرر العملي لبيولوجيا 

 الخلية
السنة التحضيرية 

 للكليات الطبية
 7937 -7931 األولى

7937- 7938 
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المقرر العملي لفيزيولوجيا 
 الدم

السنة التحضيرية 
 للكليات الطبية

 7937 -7931 األولى
7937-7938 

 كلية الطب البيطري 7و 3فيزيولوجيا 
 جامعة حماه

 7939-7938 الثانية
7939-7938 
7938-7979 

المقرر العملي لفيزيولوجيا 
 الدم

كلية الطب البشري 
 بجامعة الحواش 

 الفصل الدراسي األول الثانية
للعام الدراسي  والثاني

7939-7938 
المقرر العملي لفيزيولوجيا 

 الدم
كلية العلوم الصحيَّة 

 بجامعة البعث
الفصل الدراسي األول  الثانية

للعام الدراسي 
7939-7938 

 كلية الطب البشري 3فيزيولوجيا 
جامعة الحواش 

 الخاصة

الفصل الصيفي للعام  الثانية
-7939الدراسي 

7938 
 

                                              د.ماري ونوس                                


