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 ةــيـذاتالــرة ـيـسالــ

 مريم عبد الرزاق دراقلي 
 الجمهورية العربية السورية

  -دمشق 
maria99913@hotmail.com 

 

في الجامعة كلية الطب البشري تدريسية في عضو هيئة  .من جامعة دمشق  درجة دكتوراه في الكيمياءعلى حاصلة 
  . بالجامعة السورية الخاصة، مدير وحدة المتطلبات السورية الخاصة

 
 :الشهادات العلمية            

دكتوراه في الكيمياء " الحصول على مركبات ذات قيمة اقتصادية وغذائية اعتمادًا على مياه معاصر        2019
 عة دمشق." جامالزيتون

في عدد من البذور  ماجستير في الكيمياء " مقارنة فعالية الليباز وتحديد بعض خواصه التّنظيمّية       2011
 الّزيتّية في سورية" جامعة دمشق.

 .، جامعة دمشقدبلوم في الكيمياء العامة        1995
 ، جامعة دمشق . بكالوريوس  في الكيمياء التطبيقية        1993

 
 برة المهنية:الخ 

 .مدير وحدة المتطلبات ، الجامعة السورية الخاصة     اآلن   -2018
 .الجامعة السورية الخاصة في  تدريسيةعضو هيئة اآلن        -2018
 .عضو هيئة فنية وتعليمية بمخابر الكيمياء ، الجامعة السورية الخاصة     2018 -2011
جامعة  ،ضو هية فنية وتعليمية بمخابر الكيمياء بكلية العلوم متعاقدة مع جامعة دمشق كع    2016 -2010

 دمشق. 
 إشراف على الجوانب التطبيقية بمخابر الكيمياء بكلية العلوم ، جامعة دمشق .   2003-2010

 خبرات مهنية أخرى:
 عالن . دعاية واإلبشركة أوركا للوالتسويق  واإلعالنقسم مدير     2003  -1997
 .للشركة األهلية لصناعة الصابون والمنظفات كيميائية بالمخابر الصناعية    1997  - 1993

 
 اتالمنشور و  المؤلفات: 

mailto:maria99913@hotmail.com
mailto:maria99913@hotmail.com
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 . : ناشرة ألربع مقاالت علمية   المنشورات

 أجنبية : نشورات في مجالت الم
- DETERMINATION OF VITAMINS B AND C IN THE BIOMASS GROWN ON THE OLIVE MILL 

WASTEWATER IN SYRIA BY HPCL METHOD. 2018. Bulgarian Journal of Science 
Education. 

  : المنشورات في المجالت العربية
تأثير بعض األيونات الالعضوية وبعض المخلفات المنزلية والصناعية في وزن الكتلة الحيوية النامية  -

 ة دمشق . مجلة جامع . 2018. على المخلفات السائلة لعصر الزيتون ونسبة البروتين فيها
 .2017.تأثير شروط تنمية الكتلة الحيوية على المخلفات المائية لمعاصر الزيتون في تركيبها الكيميائي -

  . مجلة جامعة البعث 
. مجلة  2011العوامل المؤثرة  في فعالية ليباز بذور الخروع الساكنة المزروعة في غوطة دمشق .  -

 جامعة دمشق. 
 
 

  : المشاركات العلمية 
 2018لعام اإلسالمية  ة في ورشة عمل بجامعة أميركبير في الجمهورية اإليرانيةمشارك -

 1st International Academia Partnership Platform (1st AUT_InAPP (  
 
 

 :اللغات األجنبية 
 : جيد محادثة جيد جدًا . الغة االنكليزية : قراءة وكتابة  -
 حادثة : وسط جيد جدًا . موكتابة  ةاللغة الفرنسية : قراء -

 


