
 

  الخطيب محمد أنور : االسم

  25/8/1928: تاريخ ومحل الوالدة

 اللغات التي يتقنها

  لغة أم: العربية

  .إجادة القراءة والكتابة والمحادثة: الفرنسية

  .إجادة القراءة والكتابة والمحادثة: اإلنكليزية

  الشهادات الجامعية التي حصل عليها

  .سورية -جامعة دمشق -يةفي العلوم الطبيع ))بكالوريوس((إجازة : 1952-

ـــــه: 1959- ـــــات مـــــن جامعـــــة مونبلي ـــــم النب ـــــي عل ـــــة بدرجـــــة مشـــــرفة جـــــًدا ف ـــــوراه دول فرنســـــا  -دكت

  .))تصنيف وبيئة نباتية: االختصاص الدقيق((

  

  الخبرة الوظيفية

محضر مخبر رئيس مالزم في قسـم علـم النبـات  30/4/1952إلى  4/10/1951من  :1951-

  .في جامعة دمشق

-كليـة العلـوم -معيد متمرن في قسم علـم النبـات 10/11/1955إلى  2/3/1953من  :1953-

  .جامعة دمشق

  .باحث زائر في جامعة مونبليه 11/11/1959إلى  10/11/1955من : 1955-

-مــدرس فــي قســم علــم النبــات فــي كليــة العلــوم 29/12/1964إلــى  20/12/1959: 1959 -

  .جامعة دمشق

  .خدمة علم 20/7/1962إلى  21/7/1960من  :1960 -

أســتاذ مســاعد فــي قســم علــم النبــات فــي كليــة  2/6/1971إلــى  30/12/1964مــن  :1964 -

  .العلوم

  .أستاذ في قسم علم النبات في كلية العلوم 1980إلى  3/5/1971من  :1971 -

  .سيق إلى دورة تدريبية خدمة العلم 29/11/1973إلى  29/10/1973من  :1973 -

  .أستاذ النبات في جامعة اإلمارات العربية المتحدة 1985إلى  1980من  :1980 -

  .رئيس قسم علوم الحياة في جامعة اإلمارات العربية المتحدة 1985إلى  1983من  :1983 -

  .اعتبر بحكم المستقيل ثم أعيد للعمل 30/6/1985إلى  12/9/1984من  :1984 -

  .م إبقاءإحالة على التقاعد ث 31/12/1992إلى  30/6/1985من  :1985 -

  .تكليف تسيير أمور رئاسة قسم علم النبات 31/3/1987إلى  19/8/1986من  :1986 -



 

  .تمديد خمس سنوات 1/1/1998إلى  1/1/1993من  :1993 -

  .1/1/2004إلى  1/1/1998من  :1998 -

  الجوائز التي حصل عليها    

المحليــــــة  حصــــــل علــــــى جــــــائزة المجلــــــس األعلــــــى للعلــــــوم ألفضــــــل البحــــــوث العلميــــــة :1962-

  .1962لعام

سجل في لوحة الشرف المنظمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية فـي جامعـة الـدول  :1979-

  .1979العربية لمشاركته في دراسة المناخ الزراعي في الوطن العربي لعام 

 Karl‐Heinz  Linke الحصول على كتاب شكر وتقدير من الدكتور كـارل هاينزلينـك :1991 -

في المركز الدولي للبحـوث الزراعيـة  Orobanche Projectامل في مشروع اوروبانش من الع

خطيـب الالتـي جمعهـا الـدكتور أنـور على أهميـة المجموعـة النباتيـة  )ايكاردا(في المناطق الجافة 

  .التي تحوي نوعان لم يشاهدهما الباحث من قبل

  عضوية الهيئات العلمية والجمعيات

لنبـاتي فـي قسـم علـم النبــات فـي جامعـة دمشـق والمشـارك فـي جميــع مؤسـس المعشـب ا :1951 -

  .1953-1951الجوالت النباتية التي قام بها األستاذ هنري ما بين عام 

  .الحصول على عضوية الجمعية النباتية البيئية في ألمانيا :1958-
International Socety for Plant Geology and Ecology‐Germeny 

  .25/12/1964للجنة الوطنية لألراضي الجافة منذ عضوية ا :1964 -

عضــو لجنــة اإلشــراف علــى أطروحــة الــدكتوراه التــي أعــدها الــدكتور لــؤي اهــدلي تحــت  :1966 -

ســـالفيا ســـكالريا وســـالفيا فلســـطين والتـــي دعمـــت فـــي جامعـــة : عنـــوان النباتـــات العطريـــة الســـورية

  .1966/أيار/6مونبليه في 

  .وم الحياة في الجمهورية العربية السوريةعضو مؤسس لجمعية عل :1968 -

عضــو لجنــة اإلنســان والبيئــة فــي المجلــس األعلــى للعلــوم وأمــين ســر اللجنــة حتــى عــام  :1971 -

  .حيث توقف عملها 1980

رئـيس لجنــة تحديـد النباتــات الطبيــة فـي الجمهوريــة العربيــة السـورية فــي وزارة الصــناعة  :1976 -

  .ناعةبموجب قرار من السيد وزير الص

عضـو لجنـة دراســة وٕانجـاز مخطـط البيئــة الزراعيـة للجمهوريـة العربيــة السـورية اســتناًدا  :1977 -

الصــادر عــن الســيد نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء  23/7/1977تــاريخ  3295/1إلــى القــرار رقــم 

  .للشؤون االقتصادية

ة المنـاخ الزراعـي فـي عضو فريق العمل التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعيـة لدراسـ :1977 -

  .الصادر عن رئاسة المنظمة 3/4/1977تاريخ  182الوطن العربي وفًقا للقرار رقم 



 

عضــــو لجنــــة ترجمــــة مصــــطلحات علــــوم الحيــــاة فــــي معجــــم ماكروهيــــل للمصــــطلحات  :1979 -

  .العلمية والتكنولوجية في معهد اإلنماء العربي ببيروت

تـة والطبيـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة حتـى رئيس لجنة الدراسـات النباتيـة البح :1980 -

  .1985عام 

عضــو لجنــة مشــروع إنتــاج النباتــات الطبيــة فــي إدارة المشــاريع اإلنتاجيــة المكونــة مــن  :1985 -

  .8/8/1985ن تاريخ /9680قبل السيد وزير الدفاع بالقرار 

وسوعة العربية موقـع بتـاريخ عقد خبرة علمية للعمل في قسم العلوم البحتة في هيئة الم :1986 -

الصــادر عــن مــدير الموســوعة التابعــة لرئاســة الجمهوريــة العربيــة  47بــالقرار رقــم  31/5/1986

  .2007كما كلف بتدقيق المساق لغاية شباط  30/9/2000واستمر بهذا العمل لغاية  السورية

كة، وهــي منظمــة عضــو مؤســس للشــبكة العربيــة للبيئــة والتنميــة والمنســق الســوري للشــب :1987 -

غير حكومية معترف بها من قبل جامعة الدول العربية ومـن المنظمـات الدوليـة، عنوانهـا القـاهرة 

  .مجلس الشعب 2ص ب 

رئـــيس قســـم العلـــوم البحتـــة فـــي الموســـوعة العربيـــة التابعـــة لرئاســـة الجمهوريـــة العربيـــة  :1995 -

  .السورية

  .صدقاء دمشقرئيس لجنة حماية مدينة دمشق في جمعية أ :1998 -

  :المؤتمرات والتدريبات الدولية   

  .11/11/1959 -10/11/1995اإليفاد إلى فرنسا لتحضير درجة الدكتوراه من  :1955 -

ب فـــي المعهـــد النبـــاتي فـــي جامعـــة مونبليـــه، فرنســـا علـــى طرائـــق إقامـــة الخـــرائط التـــدر  :1956 -

  .هامبرجيبإشراف األستاذ  1/20,000النباتية البيئية من رتبة 

التــدرب فــي قســم النبــات جامعــة تولــوز، فرنســا، علــى طرائــق إقامــة الخــرائط النباتيــة مــن  :1958-

  .H. Gausenبإشراف األستاذ هنري غوسان  1/20,000رتبة 

االشــــتراك بالجولــــة النباتيــــة التــــي أقامتهــــا الجمعيــــة العالميــــة لعلــــم االجتمــــاع النبــــاتي  :1958 -

Societé  internationale  de  phytosociologie   فــي البروفــانس فــي فرنســا فــي الفتــرة

  .بإشراف براون بالنكيه سويسرا وتوكسان ألمانيا 1958حزيران  4أيار إلى  27الواقعة بين 

  .31/7/1962لغاية  21/7/1960االلتحاق بخدمة العلم من  :1960 -

ية الخاصـة ألسـاتذة يفاد إلى الواليـات المتحـدة األمريكيـة للمشـاركة فـي الـدورة الصـيفاإل :1965 -

مريكيـــة بـــدعم مـــن المؤسســـة ظمـــة مـــن قبـــل الجمعيـــة النباتيـــة األنالجامعـــات فـــي علـــم النبـــات الم

 30حزيـران لغايـة  20العلمية األمريكية في جامعة ميتشغان ايست النسغ في الفترة الواقعـة مـن 

  .1965تموز 



 

الخــامس المنعقــد فــي بغــداد  اإليفــاد إلــى العــراق للمشــاركة فــي المــؤتمر العلمــي العربــي :1966 -

  .1966آذار 

المشـــــاركة فـــــي المـــــؤتمر التربـــــوي لتطـــــوير التعلـــــيم العـــــالي المعقـــــود فـــــي دمشـــــق فـــــي  :1971 -

مــــع تقــــديم مقالــــة عنوانهــــا تحضـــــير  31/3/1971-28الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية مــــا بــــين 

  .الكفاءات العلمية

  .29/11/1973 -/29/10دورة تدريبية خدمة علم من  :1973 -

المشــاركة فــي مــؤتمر إدارة نقــاط التركيــز لإلرشــاد العــالمي لمصــادر المعلومــات البيئيــة  :1975 -

-نيروبــي 1976كــانون الثــاني  24-20المــنظم مــن قبــل برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة مــا بــين 

  .كينيا

كو المشاركة في االجتماع التحضيري للدراسات البيئية المـنظم مـن قبـل روسـتاس يونسـ :1976 -

  .19/5/1976-15القاهرة ما بين 

  .لبنان -حضور ندوات عمل ترجمة معجم مكروهيل في بيروت :1979 -

-حضــور المــؤتمر المــنظم مــن قبــل المجلــس الــدولي للغــة الفرنســية المعقــود فــي كوبيــك :1979 -

-للمشـــاركة فـــي جلســـات عمـــل المعجـــم الزراعـــي اإلنكليـــزي 28/10/1979-21كنـــدا مـــا بـــين 

  .ربيالع -الفرنسي

  .1985اإلعارة إلى جامعة اإلمارات العربية المتحدة حتى غاية  :1980-

 1989/مــارس/17-13نــدوة تقــيس وتوحيــد المصــطلحات العلميــة فــي اللغــة العربيــة مــن :1989-

  .تونس

  .اإلسكندرية -1989أيلول /6-2اإلجتماع اإلقليمي للجان الماب  :1989-

  .بنغازي 13/3/1990-10عربية واقع وتطلعات مؤتمر الكتابة العلمية باللغة ال :1990-

-14االجتمــــــاع العربــــــي حــــــول المشــــــاركة الجماهيريــــــة فــــــي التنميــــــة المســــــتدامة مــــــن  :1990-

  .القاهرة -جامعة الدول العربية 18/11/1990

  .باريس 20/12/1991-17مؤتمر المنظمات غير الحكومية حول البيئة والتنمية  :1991-

  .تونس -1991/تشرين أول/19-14دخرات المحيط الحيوي االجتماع الثالث لم :1991-

ــــى الكويــــت مــــن  :1992- ميــــات فــــي حلعــــرض تنظــــيم الم 15/4/1992 -10مهمــــة علميــــة إل

  .الجمهورية العربية السورية

 19/10/1992-16اجتمـــــاع الخبـــــراء الفنيـــــين لشـــــمال أفريقيـــــا والشـــــرق األوســـــط مـــــن  :1992-

  .IUCNإيطاليا  -صقيلية

  .القاهرة 20/12/1993-18لعربي للمنظمات البيئية غير الحكومية من اللقاء ا :1993-



 

  .تونس 20/4/1993-18ندوة المعجمية الدولية الثالثة من  :1993-

  .القاهرة/ 20/12-18االجتماع اإلقليمي للماب العربي من  :1994-

  .إسبانيا -اشبيلية 25/3/1995-2المؤتمر الدولي لمدخرات المحيط الحيوي  :1995-

-17اجتمــــــــاع دور المنظمــــــــات غيــــــــر الحكوميــــــــة فــــــــي الحفــــــــاظ علــــــــى البيئــــــــة مــــــــن  :1995-

  .القاهرة 20/12/1995

القــــاهرة  -9/6/1995-26/5إدارة وصــــيانة المحميــــات الطبيعيــــة فــــي الــــوطن العربــــي  :1995-

  .سانت كاترين

  .بيروت 1996تشرين الثاني  23-18مؤتمر التشاور العربي للبيئة والتنمية من  :1996-

-أســـوان 26/11/1997-23كرســـي اليونســـكو للتربيـــة البيئيـــة فـــي الجامعـــات العربيـــة  :1997-

  .مصر

-أســوان 2/12/1998-29/11كرسـي اليونسـكو للتربيـة البيئيـة فـي الجامعـات العربيـة  :1998-

  .مصر

  المطبوعات والكتب العلمية   

ـــــــوان  :1959- ـــــــي الدراســـــــات التصـــــــنيفية والتشـــــــريحية و ((مطبوعـــــــة بعن ـــــــة مســـــــاهمة ف الفيلوجيني

 56صـفحة و 240منشـورات جامعـة دمشـق فـي  ))وااليكولوجية للفصيلة الكينوبودياسيه السـورية

وهـــي أول نشـــرة علميـــة مطبوعـــة فـــي علـــم النبـــات المحلـــي صـــدرت باللغـــة . 1969شـــكًال لعـــام 

  :الفرنسية بالعنوان التالي
Contribution à l'étude systématique, anatomique, phylogenique et 
écologique des Chenopodiaceae de la Syrie (Memoire présentée à la 
faculté des sciences de l'université de Montpellier) Damas 1959.  

نشــرة باأللمانيــة األخصــائي العــالمي بالفصــيلة  ))تقســيم جديــد للفصــيلة الكينوبودياســيه(( :1960-

   P. Allenالكينوبودياسيه بو آالن 

‐Hegi:  Illustriete  Flora  von Mitteleuropa: R. chinger 540فـي موسـوعة هيجـي   

541.  

 .Lطريقة للتمييز بين ثالثة أنواع من الفصيلة الكينوبودياسيه نشرة األستاذ امبرجيه  :1963 - 

Emberger الجزء األول من كتابه  -بالفرنسية من المجلد الثانيTraité de Botanique 

systematique ‐ Masson   1963574ص.          

تحضير الكفايات العلمية بحث منشور في وقائع المؤتمر التربوي لتنظيم التعلـيم العـالي  :1971-

والمنشـور  1971آب  31-28والجامعي في الجمهورية العربية السورية المعقود في دمشق مـن 

  .91-71في المجلد الثاني ص



 

  .نة الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيويماب سورية منشورات اللج :1991-

  .ماب سورية منشورات اللجنة الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي :1995-

  الكتب الجامعية المطبوعة   

المطبعـة  -األول الخليـة والثـاني النسـج والثالـث التشـريح: عملي النبـات فـي ثالثـة أجـزاء :1965-

  .من قبل مؤسسة الرسالة 1986، 1982عام التعاونية بدمشق، أعيد طبعه 

، الطبعــــة 1971مطبعـــة جامعـــة دمشـــق الطبعـــة األولـــى  -التكـــاثر فـــي الزمـــر النباتيـــة :1971-

  .1975، الطبعة الثالثة 1973الثانية 

نـواع أجنـاس وأسـماء مطبعة جامعة دمشق يضم جدوًال بالفصـائل واأل -الفصائل النباتية :1986-

  .مدخل لمصطلحات علمية نباتية مترجمة ومعربة 1000يضم الكتاب . النبات

قســم علــم النبــات، مطبعــة  -ولــى لكليــة العلــومعملــي علــم النبــات للصــفوف الجامعيــة األ :1990-

  .جامعة دمشق بالمشاركة

ولـــى فـــي كليـــة العلـــوم، مطبوعـــات جامعـــة التكـــاثر فـــي الزمـــر النباتيـــة لطـــالب الســـنة األ :1993-

  .دمشق بالمشاركة

 300ليل العلمـــي فـــي التصـــنيف النبـــاتي، كليـــة الزراعـــة، منشـــورات جامعـــة دمشـــق، الـــد :1997-

  .صفحة بالمشاركة

  .تقويم علمي 2000-1999الكتب الجامعية،  -الفصائل النباتية كلية العلوم :1999-

  مقاالت في المراجعة العلمية   

  .)صفحات10(تحليل ونقد ألطروحة في التصنيف النباتي  :1962-

لدراسة المناطق الجافة في الجمهورية العربية السـورية مقدمـة إلـى اللجنـة الوطنيـة  خطة :1966-

  .)صفحات7(راضي القاحلة لألراضي القاحلة لدراسة إنشاء مركز عربي لأل

ـــة النباتيـــة وتخطـــيط االقتصـــاد الـــوطني، مجلـــة علـــوم الحيـــاة الســـورية، ألقيـــت فـــي  :1970- البيئ

291/1970.  

ســـات البيئيـــة، دورة تدريبيـــة ألســـاتذة التعلـــيم اطاقـــة جـــرد الخضـــرة للدر طريقـــة اســـتعمال ب :1971-

  .)صفحة 22(الثانوي 

معايير تحديد الجماعات النباتية وطرائق تصنيفها، دورة تدريبية ألسـاتذة التعلـيم الثـانوي  :1971-

  .)صفحة 22(

  .33 -23النباتات العطرية في سورية، مجلة علوم الحياة السورية ص  :1972-

مــوجز التقريــر النهــائي للــدورة األولــى الجتماعــات المجلــس الــدولي حــول تنســيق برنــامج  :1972-

  .)صفحة 18(اإلنسان والكرة الحية مقدم إلى المجلس األعلى للعلوم 



 

كـــرة الحيـــة مـــن خـــالل دراســـة مشـــروع ســـد مشـــروع بحـــث مقـــدم إلـــى برنـــامج اإلنســـان وال :1972-

  .)صفحات 10( 1972الفرات، أيار 

  .24-18التلوث، مجلة علوم الحياة السورية ص :1973-

  .)صفحات 7(التلوث مجاالته وأخطاره دورة تدريبية، ألساتذة التعليم الثانوي  :1973-

  .)صفحات 7(التلوث بالمركبات الهالوجينية، دورة تدريبية ألساتذة التعليم الثانوي : 1973-

  .)صفحات 10( التلوث، دورة تدريبية ألساتذة التعليم الثانوي :1974-

  .15/6/1974 -/3471/التلوث تحد خطر يواجه اإلنسانية، جريدة الثورة العدد  :1974-

الملوثات الجوية األقليات الغازية في كرتنا الجوية، دورة تدريبية ألسـاتذة التعلـيم الثـانوي  :1974-

  .)صفحة 16(

  .ية ألساتذة التعليم الثانويعلم البيئة والجغرافية النباتية محاضرة عامة، دورة تدريب :1974-

ـــيم  )صـــفحات 4(جمـــع وحفـــظ النبـــات  :1975- محاضـــرات معشـــبية، دورة تدريبيـــة ألســـاتذة التعل

  .الثانوي

رشـــــاد العـــــالمي لمصـــــادر لـــــنظم اإل )FPM(تقريـــــر حـــــول مـــــؤتمر إدارة نقـــــاط التركيـــــز  :1975-

كـانون  24 -20المعقود في مركز برنامج األمم المتحدة للبيئة يونيـب مـن  IRSمعلومات البيئة 

  .)صفحات 7(نيروبي كينيا  -1975الثاني 

مــذكرة حــول مشــروع إنشــاء هيئــة عامــة وطنيــة تعنــى بســالمة البيئــة والحفــاظ عليهــا فــي  :1975-

  .لى للعلوم، قدمت إلى المجلس األع1980-1976نمائية الخمسية الرابعة لألعوام الخطة اإل

  .1976النباتات الطبية السورية، تكليف وزارة الصناعة، نشرت في مجلة الرازي لعام  :1976-

 المراجـــــع المطلوبـــــة لدراســـــة النبـــــات الســـــوري، دورة تدريبيـــــة ألســـــاتذة التعلـــــيم الثـــــانوي :1979-

  ).صفحات3(

حـول الترجمـة العلميـة منهجية الترجمة العلمية العربية، ورقة عمل قدمت للنـدوة العلميـة  :1979-

  .لبنان -بيروت 1979والتقنية العربية، معهد اإلنماء العربي، مشروع ماكروهيل حزيران 

التخــريج وزيــادة األمطــار فــي الــوطن العربــي، ورقــة عمــل قــدمت إلــى نــدوة العمــل حــول : 1979-

اون مــع بالتعــ 1979 )مـايو(أيــار  14-12دمشـق . فــي الـوطن العربــي المشـاكل البيئيــة التقليديـة

  .معهد اإلنماء العربي والمجلس األعلى للعلوم

المســاهمة فــي اإلعــداد مشــروع مركــز بحــوث المراعــي وتنميــة الباديــة، بنــاء علــى قــرار  :1980-

  .12/5/1980و تاريخ /273وزارة التعليم العالي رقم 

ع جامعة اإلمارات العربية المتحدة مـع ذكـر المراجـ Herbariumخطة لتطوير معشب  :1981-

  .الرئيسة الالزم وجودها في المعشب



 

-مقالة بعنوان دعوة إلـى علـم الحيـاة دعـوة إلـى اإليمـان، محاضـرة فـي جامعـة اإلمـارات :1983-

  .)صفحة 17(كلية البنات 

، المنظمـة 1983-/ 20/منهج بنـاء المصـطلح العلمـي العربـي، اللسـان العربـي، العـدد  :1983-

  .العربية للتربية والثقافة والعلوم

مــارات العربيـــة مقالــة بعنــوان الصـــحراء ونخيــل التمــور، محاضـــرة ألقيــت فــي جامعـــة اإل :1984-

  .المتحدة

 .Gمقالـة بعنـوان الطلـع والتحسـس بالمشـاركة مـع الـدكتور  :1985- Bouix  ،أخصـائي التحسـس

 Pollens and Allergy in the United Arab Emirate. جامعة اإلمارات العربية المتحـدة

  .زيةباإلنكلي

تقــويم اإلنتــاج العلمــي للـــدكتور داود العيســوى المرشــح لمنصــب أســـتاذ فــي قســم العلـــوم  :1988-

  .الحياتية في الجامعة األردنية

اإلشراف على دراسة لنيـل درجـة الماجسـتير فـي علـم النبـات اختصـاص تصـنيف نبـاتي  :1988-

  .لسوريةدراسة تصنيفية وبيئية وتشريحية للفصيلة البوراجيناسيه ا: بعنوان

محاضــــرة فــــي تقيــــيس المصــــطلح العلمــــي العربــــي، ألقيــــت فــــي نــــدوة التقيــــيس والتوحيــــد  :1989-

برعايــــة . 1989مــــارس  17-13ى بتــــونس فــــي النظريــــة والتطبيــــق، نــــزل المشــــت المصــــطلحيين

تحقيـــق المعهـــد القـــومي للمواصـــفات والملكيـــة الصـــناعية بتـــونس والمؤسســـة الوطنيـــة للترجمـــة وال

وكان مـن نتـاج . ، ومركز المعلومات الدولي لعلم المصطلح بفييناحكمة بتونسوالدراسات بيت ال

  .Arabtermالمؤتمر إقامة شبكة عربية لإلعالم المصطلحي 

إعــــداد تقريــــر الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية إلــــى االجتمــــاع اإلقليمــــي للجــــان الوطنيــــة  :1989-

أيلـــول /6-2ي اإلســـكندرية مـــن المعقـــود فـــ )مـــاب(العربيـــة لبرنـــامج اإلنســـان والمحـــيط الحيـــوي 

1989.  

البعـــد الحضـــاري للغـــة والمناغـــاة الحضـــارية اللغويـــة، بحـــث ألقـــي فـــي المـــؤتمر العلمـــي  :1990-

آذار  13-10األول حـــول الكتابـــة العلميـــة باللغـــة العربيـــة واقـــع وتطلعـــات، بنغـــازي ليبيـــا، مـــن 

1990.  

ـــامج اإلنســـان وا :1991- ـــة الســـورية لبرن ـــة الوطني ـــى  )مـــاب(لمحـــيط الحيـــوي تقريـــر اللجن ـــدم إل مق

 19-14االجتمـــاع الثالـــث لمـــدخرات المحـــيط الحيـــوي فـــي منطقـــة المتوســـط فـــي مدينـــة تـــونس، 

  .)صفحة 11( 1991تشرين األول 

ـــــوع  :1992- ـــــة حـــــول األهميـــــة االقتصـــــادية للزل ـــــى اإلدارة  Ferula hermonisمقال قـــــدمت إل

  .)حةصف 10(اإلنتاجية للنباتات الطبية في وزارة الدفاع 



 

مقالـــة بعنـــوان تعريـــب األلفـــاظ الحضـــارية، قـــدمت إلـــى النـــدوة المعجميـــة العربيـــة الثالثـــة  :1993-

  .1993نيسان  18-20

دراســة الحالــة الراهنــة للكائنــات الحيــة المهــددة بــاإلنقراض بالتعــاون مــع ((تقــديم مشــروع  :1993-

 WCMC .((World Conservation)(الطبيعيـــة وحمايتهـــا  دالمركـــز الـــدولي لمراقبـــة المـــوار 
Monitoring     

منسـق مشـروع األريـات الهامـة للطيـور فـي الشـرق  Michael Evansتوجيه دعوة إلـى  :1993-

  .ومشاركته في الجوالت المحلية Important Berd Areas in the Middle Estاألوسط 

بــي فــي أبــو ألقيــت فــي المركــز الثقــافي العر  ))نهجيــاتممقالــة البحــث العلمــي قضــايا و (( :1993-

  .)صفحات 9( 1/9/1993رمانة، دمشق بتاريخ 

تقــديم مشــروع متحــف التنــوع الحيــوي إلــى المراجــع المعنيــة الســورية وأخــذ الموافقــة عليــه  :1994-

  .بانتظار تأمين التمويل

تقــديم مشــروع متحــف التنــوع الحيــوي إلــى المراجــع المعنيــة الســورية وأخــذ الموافقــة عليــه  :1994-

  .التمويلبانتظار تأمين 

 -1994: ((Soil and Water Interaction in Wet Environment)) Specialized     
Course on  soil and water conservation in the arid environment 29 May‐ 
12 June 1994. I.A.M. CHANIA‐ I.A.M BARIA and Ministry of Agriculture 

and Agrarian Reform. Damascus‐Syria P.1‐11.   
تقرير اللجنة الوطنية السورية ببرنامج الماب مقدم إلى االجتماع اإلقليمـي الثـاني للجـان  :1994-

مكتــــــب اليونســــــكو اإلقليمــــــي للعلــــــوم . 20/12/1994-18القــــــاهرة . الوطنيــــــة العربيــــــة للمــــــاب

  .)روستاس(العربية  والتكنولوجيا للبالد

اشـبيلية، . )بيوسـفير(المحيط الحيوي  )المحميات(تقرير حول المؤتمر الدولي للمدخرات  :1995-

  .)صفحة 3( 1995آذار  25-20اسبانيا من 

 -1995: ((Arab cooperation for the protection and management of         
natural heritage in the Arab world)). UNESCO Cairo Office, Proceeding 

of the Third Regional Training Course. 26‐9 June 1995. P53‐64  
مقدمـة إلـى الـدورة التدريبيـة  ))التعاون العربي حماية التراث الطبيعي وٕادارته في الـوطن العربـي((

 /يونيـــو 9-أيـــار/مـــايو 26فـــي مجـــال إدارة وصـــيانة المحميـــات الطبيعيـــة فـــي الـــوطن العربـــي، 

ــ -ســانت كــاترين ســينا -، القــاهرة1995حزيــران  ة بالتعــاون مــع صــندوق جمهوريــة مصــر العربي

واللجنــــة الوطنيــــة المصــــرية للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم واللجنــــة  )يونســــكو(حمايــــة التــــراث العــــالمي 

  .الوطنية المصرية لبرنامج الماب



 

دور : مقدمــة إلــى اجتمــاع ))تحقيــق التنميــة واالســتهالك المســتديم((ورقــة عمــل بعنــوان  :1995-

. مة فـي الـوطن العربـياالبيئـة وتحقيـق التنميـة المسـتد المنظمات غير الحكومية في الحفاظ على

األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة واللجنــة واللجنــة 

لمرفـق البيئـة العـالمي ومرفـق برنـامج تقـديم المـنح الصـغيرة  .االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا

  .)صفحات 9( 1995ديسمبر كانون األول . حضريةالمبادرة المحلية للبيئة ال

ورقـة عمـل مقدمـة إلـى  ))تخطيط المحميـات وتنظيمهـا فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية(( :1996-

  .)صفحة 24( 1/7/1996 )ماب(اللجنة الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي 

لـــى مـــؤتمر التشـــاور العربـــي مقـــدم إ ))21تقيـــيم التنفيـــذ الســـوري لجـــدول أعمـــال القـــرن (( :1996-

بالتعــاون مــع التجمــع اللبنــاني لحمايــة البيئــة  RAEDالــذي نظمتــه الشــبكة العربيــة للبيئــة والتنميــة 

  .نوفمبر/تشرين الثاني 24-18من 

فــي بيــروت لبنـــان، إلعــداد التوصــيات العمليـــة التــي ســتقدم إلـــى منتــدى األمــم المتحـــدة  :1996-

بمناســـبة مـــرور خمـــس ســـنوات  1997مـــارس /آذار 19-13للتنميـــة المســـتدامة الـــذي عقـــد فـــي 

  .)صفحة 13(على مؤتمر قمة األرض في ريوديجانيرو 

قـدم إلـى . ))نـور الخطيـبأالتقرير النهائي لمنسق مجموعة التصـنيف النبـاتي الـدكتور (( :1996-

ة الوحــدة الوطنيــ - فــي المركــز الثقــافي العربــي فــي المــزة 1996آذار  7-6ورشــة العمــل الثالثــة 

ـــة ـــة العامـــة لشـــؤون البيئ ـــوزراء -للتنـــوع الحيـــوي فـــي الهيئ ـــة  -رئاســـة مجلـــس ال ـــة العربي الجمهوري

  .)صفحة 19(السورية 

 1996مايو ويونيو  6و 5العددان  - 12مقالة منشورة في المجلد  ))مقاومة التصحر(( :1996- 

 la lutte contre:في مجلة العلوم، الترجمة العربية لمجلة ساينتيفيك بعنوان )53- 46ص (
la desertification Par P. Rognon.  

سياســات المحافظــة علــى التبــاين البيولــوجي فــي الــوطن العربــي واالتفاقيــات اإلقليميــة  (( :1996-

ديســـيمبر   الســـنة الرابعـــة عشـــرة 28مقالـــة منشـــورة فـــي المجلـــة العربيـــة للعلـــوم العـــدد  ))والدوليـــة

1996.  

 -1996: Syrian Experience on the Program of the UNESCO‐Cousteau       
Ecotechnie Chair on Environment and Development Proceeding of the    

      Workshop on  Ecotechie and the Development of Environmental 
Education in Arab Universities. Aswan Egypt 23‐26 November 1997.  

لكوســتو   رية فــي مجــال تطبيــق برنــامج كرســي اليونســكو فــي التقانــة االيكيــةتقيــيم التجربــة الســو ((

نشــرت فــي وقــائع ورشــة العمــل حــول التقانــة االيكيــة وتنميــة التربيــة . ))فــي مجــال البيئــة والتنميــة

 100-97ص  1997تشـــرين الثـــاني /نـــوفمبر 26-23البيئيـــة فـــي الجامعـــات العربيـــة، أســـوان 

  .باللغة اإلنكليزية



 

ــــرن (( :1997- ــــذ الســــوري لجــــدول أعمــــال الق ــــدة البعــــث العــــدد ... الخــــاص 21تقيــــيم التنفي جري

  .3/3/1997تاريخ  10263

-1998: )) Brief presentation on Syrian Environmental Activities as base 
for networking))   Workshop on  Ecotechnie  Chair    Networking  and   
Education  for  Sutainable  Development  29  November‐2  December 

1998 Asswan Egypt p.1‐3. 
مقدمـة إلـى ورشـة العمـل  ))عرض موجز للنشاطات السورية في مجال التشبيك البيئـي(( :1998-

 -والتنمية التربوية البيئية في الجامعات العربيـة، أسـوان )ايكوتكني(اإلقليمية حول التقانة االيكية 

  .26/11/1997-23جمهورية مصر العربية من 

حزيـــران  17محاضـــرة ألقيـــت فـــي  ))الهـــالل األحمـــر وأجنـــدة القـــرن الحـــادي والعشـــرين(( :1998-

  .في مجمع العثمان الطبي للهالل األحمر 1998

ورقــة  ))بــداءة مشــروع متحــف التــاريخ الطبيعــي والحديقــة النباتيــة الحيوانيــة فــي ســورية(( :1999-

وزارة التعلــيم العـــالي  4/3/1999وطنيــة للتنــوع الحيــوي قــدمت إلــى نــدوة فــي ســبيل اســـتراتيجية 

وحلقة العمل الوطنيـة األولـى لمشـروع االسـتراتيجية وخطـة العمـل الوطنيـة لحمايـة التنـوع الحيـوي 

  .)صفحات 9( 20/6/1999

  االمالي الجامعية: الحادي عشر

  .أملية عملي النبات لطالب اإلعداديات في جامعة دمشق :1954-

  .عداديات الطب والصيدلةإأملية علم الحياة النباتية لطالب  :1960-1970-

  .أملية الفطريات لطالب الدراسة المتخصصة في علم النبات :1960-1965-

  .أملية الطحالب لطالب الدراسة المتخصصة في علم النبات :1960-1965-

  .يعيةأملية في التصنيف النباتي لطالب السنة الثانية في العلوم الطب :1960-1978-

  .أملية عملي علم النبات للصفوف األولى من كلية العلوم :1960-1974-

  .أملية عملي علم النبات لشهادة علم النبات :1960-1978-

  .1963نبات منطقة دمشق وتوزعه الجغرافي، الناشر األمالي الجامعية لعام  :1963-

جامعــــة دمشــــق، الناشــــر  عــــداديات الطــــب والصــــيدلة فــــيإالبيولوجيــــا النباتيــــة لطــــالب  :1970-

  .1970األمالي الجامعية 

  .1973البيئة النباتية، الناشر األمالي الجامعية لطالب شهادة البيئة النباتية لعام  :1973-

  .1973التصنيف النباتي، األمالي الجامعية لطالب شهادة التصنيف النباتي  :1973-

  .تصنيف مغلفات البذور :1974-1977-

  .ل النباتيةالفصائ :1978-1980-



 

  التدريس الجامعي

عملـــي علـــم النبـــات لطـــالب اإلعـــدايات وشـــهادة علـــم النبـــات فـــي قســـم علـــم النبـــات فـــي  :1952-

  .جامعة دمشق

  .عداديات الطب والصيدلة في جامعة دمشقنظري في علم النبات إل :1954-

ر مــا وحتــى تاريخــه بجــوالت جمــع نباتيــة غطــت جميــع أنحــاء القطــ 1952قــام منــذ عــام  :1952-

  .عدا منطقة الجزيرة

ــا تجــاوزت عــدد عيناتــه  :1960- ألــف ورقــة معشــب، جمعــت نباتاتهــا مــن  20أســس معشــًبا نباتًي

  .سورية ولبنان واألردن والعراق واإلمارات العربية المتحدة وفرنسا وأمريكا

  .يات الطب والصيدلةدعداإعلم الحياة النباتية لطالب  :1960-1970-

  .النباتي لطالب السنة األولى من كلية العلومالتكاثر : 1960-1975-

  .الفطريات دراسة متقدمة في علم النبات :1960-1965-

  .التصنيف النباتي، دراسة متقدمة في علم النبات :1960-1978-

أقـام تعاوًنــا علمًيـا مــع األســتاذ هنـري بــابو، أسـتاذ ســابق فــي جامعـة دمشــق، واألب بــول  :1961-

  .وعية، وبول لومي من المعهد النباتي في جنيفموتيرد في الجامعة اليس

عينـة انموذجيـة جمعـت مـن سـورية  300تبادل مع المعهد النباتي فـي جنيـف نحـًوا مـن  :1963-

  .من قبل الجامع هاردجيان 1910ما قبل عام 

  .الطحالب دراسة متقدمة في علم النبات :1968-1965-

  .مرة في جامعة دمشق ولالبيئة النباتية، أحدث تدريسه أل :1968-1974-

  .مغلفات البذور، دراسة متقدمة في علم النبات تصنيف :1974-1977-

  .الفصائل النباتية :1978-1990-

  .الرحميات أو االرشيغونيات :1979-1980-

  .الدراسات العليا :1985-1990-

  .الماجستير :1988-1990-

  .صلها إلى فصائلها الرئيسةعينة نباتية إلى قسم النبات بعد ف 2000قام بتقديم  :1998-

  .ألف عينة إلى قسم علم النبات/ 13/قدم ما ينوف على  :1999-

قـدمت ". دراسة تصنيفية وجغرافية بيئية حول الجينوم فـي محاصـيل جبـل العـرب"إنجاز  :2000-

لمشـــروع حفـــظ وصـــيانة االســـتخدام المســـتدام للتنـــوع الحيـــوي الزراعـــي فـــي المنـــاطق الجافـــة فـــي 

ف مديرية البحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعـة واإلصـالح الزراعـي، بالتعـاون سورية بإشرا

فـي الجمهوريـة العربيـة  UNDPوبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي  GEFمع مرفـق البيئـة العـالمي 

  .السورية



 

  ".الموسوعة القرآنية النباتية"في طريق اإلعداد  :2000-

  ".النباتية السوريةالموسوعة "عداد في طريق اإل :2000-


