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ي التدريس والبحث العلمي في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق ،في الفترات التالية:
 .1عملت في مجال ّ
.2012-2008 ،2004 -2001 ،1998 -1996
 .2خبرتي تتجاوز الـ  2500ساعة تدريس في التعليم العالي الهندسي والماجستير والتدريب.
 .3أشرفت وأشرف حاليا ً على عدة رسائل دراسات عليا (ماجستيرات).
 .4حصلت على الدكتوراه في مجال  -التقانة النانوية في التصنيع و التوصيف  -من فرنسا .2008
 .5حصلت على ماستر أبحاث في فيزياء السطوح والسطوح البينية من فرنسا عام .2006
 .6حصلت على ماجستير علوم بامتياز من معهد ميبت (فيزتيخ) موسكو ،باختصاص فيزياء وكيمياء البالزما عام .2001
 .7حصلت على الهندسة في الفيزياء التطبيقية بترتيب األول من المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا ،سوريا.1995 ،
 .8لي عدة بحوث منشورة في مجال اإلدارة والبالزما والعلوم النانوية و التقانة النانوية و تطبيقاتها.
 .9شاركت في تطوير عدة مصطلحات في الموسوعة العلمية العربية.
 .10شاركت في مؤتمرات وورش عمل وندوات إقليمية ودولية.
 .11شاركت في العديد من اللجان العلمية والتنظيمية لنشاطات علمية محلية ودولية.
 .12عضو في هيئة التحرير لمجلة .Journal of Chemical Engineering and Materials Science
 .13عضو في هيئة التحرير لمجلة .Educational Research Journal
 .14حصلت على جائزة ثالث أفضل بحث معروض لمؤتمر األبحاث الفضائية ،غالسكو – سكوتالندا.2006 ،
 .15حصلت على جائزة أفضل بحثين مقدمين لمؤتمر الفيزياء ،موسكو.2001 ،
 .16حصلت على جائزة اإلبداع العلمي للشباب العربي من الكويت.1995 ،
 .17لي العديد من المؤلفات العلمية التخصصية في مجال التقانة النانوية باللغات العربية واإلنكليزية والروسية والفرنسية.
 .18مدير ومحرر موقع شبكة علم وعمل  Syrnanoوموقعي الشخصي وموقع .Hasorc
 .19ممارس متقدم في البرمجة اللغوية العصبية (النفسية) معتمد من البورد األمريكي ( ABNLPرقم االعتمادية.)N31884 :
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