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License (Bachelor) in biology, department of
Microbiology with a good grade (Damascus university
2009-2012).
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Master of plant with excellent grade (Damascus
university 2013-2017).
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Supervised the training of Syrian Olympiad
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students in biology for the years 2015/2016/2017.
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Supervisor of applied classes aspects at the
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Damascus university– Faculty of science- Department
of Plant Biology since 2013 to the present.



 Supervisor of applied classes aspects at the
Aljazeera University- Faculty of Pharmacy since
2017 to the present.
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دورة تدريبية في آلية تصميم مادة تعليمية على منصات التعليم المفتوح بمعدل  %90عام  ،2016الجهة المنظمة والمانحة

للشهادة :منصة رواق للتعليم عبر االنترنت ،المدرب :د .رانية سمير أدهم (شهادة مرفقة).
دورة تدريبية في مبادئ البحث في العلوم الحيوية بمعدل  %90عام  ،2016الجهة المنظمة والمانحة للشهادة :منصة إدراك

للتعليم عبر االنترنت ،المدرب :د .مهند الملك (شهادة مرفقة).
دورة تدريبية في اإلحصاء الحيوي بمعدل  %95عام  ،2017الجهة المنظمة والمانحة للشهادة :منصة إدراك للتعليم عبر

االنترنت بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ،المدرب :د .رندة الشيخ نجدي (شهادة مرفقة).
دورة تدريبية في التفكير الفعال من خالل الرياضيات بمعدل  %83عام  ،2017الجهة المنظمة والمانحة للشهادة :منصة إدراك

للتعليم عبر االنترنت بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة ،المدرب :د .مايكل ستاربيرد  -د .رندة الشيخ نجدي (شهادة مرفقة).
دورة تدريبية في التصميم الغرافيكي بعدل  %96عام  ،2017الجهة المنظمة والمانحة للشهادة :منصة إدراك للتعليم عبر

االنترنت بالتعاون مع الجامعة األمريكية في بيروت ،المدرب :د .بهية شهاب (شهادة مرفقة).
دورة تدريبة في مهارات المحادثة في اللغة اإلنكليزية المستوى 2بتاريخ  ،2017-8-5الجهة المنظمة والمانحة للشهادة:

منصة إدراك للتعليم عبر االنترنت بالتعاون مع  ،British Councilالمدرب :د .اسماعيل االسماعيل (شهادة مرفقة).
دورة تدريبة في مهارات المحادثة في اللغة اإلنكليزية المستوى 3بتاريخ  ،2017-9-13الجهة المنظمة والمانحة للشهادة:

منصة إدراك للتعليم عبر االنترنت بالتعاون مع  ،British Councilالمدرب( Dr. Rob L :شهادة مرفقة).
دورة تدريبية في مهارات النشر العلمي بتاريخ  ،2019-4-21الجهة المنظمة والمانحة للشهادة Research of publication

المدرب( Dr. Hsanain Ghazi :شهادة مرفقة).
دورة تدريبة في تكنولوجيا التعليم :مبادئ ،استراتيجيات ،تطبيقات بتاريخ  ،2019-8-4الجهة المنظمة والمانحة للشهادة:

منصة إدراك للتعليم عبر االنترنت بإشراف وتدريب أكاديمية الملكة الرانيا لتدريب المعلمين (شهاد مرفقة).
دورة تدريبية تفاعلية بعنوان معلمون من أجل التغيير بتاريخ  ،2019-8-9الجهة المنظمة والمانحة للشهادة :منصة إدراك

للتعليم عبر االنترنت بإشراف وتدريب نخبة من المدريبن العرب واألجانب (شهادة مرفقة).


 المشاركة في ندوة التنوع الحيوي للنباتات واألحياء الدقيقة وتطبيقاتها التي انعقدت في جامعة دمشق – كلية العلوم في الفترة ما بين
. مفتاح تعريفي ألنواع جراثيم جنس المُكيّرة في نهر بردى: تحت عنوان،2016  نيسان27 – 26

Micrococcus sp.

2016

1

2. Alsulaiman, A. and Ali Nizam, A. (2018). Evaluation of the ability of Micrococcus sp.
isolated from Barada river to biodegradation of vegetable oil wastes. International Food
Research
Journal.
25(1):
p:
345-350.
http://www.ifrj.upm.edu.my/25%20(01)%202018/(46).pdf
3. Alsulaiman, A. and Ali Nizam A. (2018). Evaluation Ability Of Different Barada River

Micrococcus Spp. Strain To Bioremediation Of Hydrocarbons Journal CleanWAS. 2(2) : p:
01-05. https://zibelinepub.com/archives/2jcleanwas2018/2jcleanwas2018-01-05.pdf

