االدكتور دارم طباع

باحث وأستاذ جامعي موسوعي مختص في الصحة العامة وعلوم المناطق االستوائية وشبه االستوائية
من ألمانيا ويحمل شهادتي دكتوراة من جامعات اليبزغ وجورج أوغوست بغغوتنغن إضافة إلى

شهادات تدريب في مجاالت أصول التعليم من تيرامو بإيطاليا ،وفي مجال اإلدارة الموجهة لألهداف

من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  ،GTZوفي مجاالت التربية البيئية والتربية الصحية والبحث

العلمي من مراكز األبحاث في الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وفنلندة واليونان واليابان والصين

وغيرها .وهو خبير معتمد في مركز أثينا لمنظمة الصحة العالمية في مجال تعليم العلوم الصحية

والبيئية منذ أكثر من ربع قرن على مستوى دول حوض البحر األبيض المتوسط ،وله العديد من
المقاالت والكتب والبرامج التلفزيونية والمحاضرات في مواضيع الثقافة العامة وثقافة الطفل والعلوم

المختلفة.

اللغات التي يتقنها
-

العربية واأللمانية واإلنكليزية

الدورات التدريبية

دورة في تخطيط المشاريع الموجهة لألهداف -التعاون األلماني  -GTZإيشبورن-ألمانيا

5991/7/51

دورة في تخطيط المشاريع الموجهة لألهداف -التعاون األلماني GTZ

5991/51/1
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عمان-

األردن

دورة في إدارة األوساط الثقافية التعاون األلماني-

5991/55/7

 ITIM-GTZعمان

-

األردن

دورة في الوبائيات والصحة العامة ،الطاقة الذرية  IAEAمينيسوتا  -أميركا 5991/9/5

ورشة عمل استشارية حول أنشطة السيطرة الوطنية على السالمونيال عند اإلنسان و الحيوان في

دول حوض البحر األبيض المتوسط  .حمص – سورية منظمة الصحة العالمية  51 -51آذار

5991

المؤتمر اإلقليمي لمكتب األوبئة الدولي

 -الخرطوم – السودان  51 -51أيلول 5991

دورة تدريبية للمدربين في أصول التعليم الصحة العالمية  WHOتيرامو  -إيطاليا 5991/5/19
دورة في إدارة المشار يع ومتابعتها وتقييمها

5991/1/1

التعاون األلماني  GTZعمان-

األردن

ورشة عمل حول تطوير المناهج و طرق التدريس ومراكز البحث – جامعة دمشق – سورية -51

 51أيار 5997

دورة في تقصي األمراض المنقولة على الغذاء -الصحة العالمية  MZCCخانيا -كريت اليونان

1111

دورة تدريبية للمدربين في األمراض المشتركة -الصحة العالمية  MZCCتيرامو–

إيطاليا

دورة للخبراء المدربين في األمراض المشتركة -الصحة العالمية و  OIEبيروت–

لبنان

1111/1/17
1111/1/11

دورة حول صحة المياه -جامعة ليبه وهوكستر DAADديتمولد-ألمانيا 1111/55/57

دورة تدريبية حول تقوية نظم الترصد الوبائي للحمى المالطية منظمة الصحة العالمية – عمان

األردن  -7-1تموز 1111

الدورة التدريبية في التربية الصحية البيئية منظمة الصحة العالمية و جمعية فردوس و وزارة التربية
– دمشق – سورية  11 -15آب 1111

ورشة عمل عربية لنظم إدارة البيئة – محافظة حمص – المنظمة العربية للتنمية والتعدين وصناع

الجودة العرب – حمص – سورية  15 -17آب 1111

المؤتمر االقليمي الثامن للجنة االقليمية لمنظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية لدول الشرق

األوسط  .المنامة – مملكة البحرين  19 -11ايلول 1111
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ورشة عمل تدريبية حول نظام الترصد الوبائي لألمراض المشتركة المحمولة على الغذاء – و ازرة

الصحة – الرياض – السعودية  1 -1آذار 1111

مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي – المجلس العلى للعلوم – جامعة تشرين –

سورية  11 -17تشرين ثان 1111

دورة تدريبية للمعلمين حول التغيرات المناخية – مجموعة االمارات للبيئة – دبي – اإلمارات العربية

المتحدة  11آذار 1117

المؤتمر الدولي الثاني والعشرين حول الكيسات المائية والندوة الدولية حول األمراض المشتركة.

الجمعية الدولية للكيسات المائية ومنظمة الصحة العالمية  .فندق هيلتون بأثينا – اليونان – 51

 59أيار 1117

الدورة التدريبية حول إدارة األمراض المشتركة واألمراض الحمولة على الغذاء في حاالت الطوارئ.

منظمة الصحة العالمية – القاهرة – مصر  1 – 1أيلول 1117

تحكيم مسابقة الخطابة البيئية بين كليات الجامعات الخليجية  -مجموعة اإلمارات للبيئة  .دبي –

االمارات العربية المتحدة  11 -15تشرين ثان 1117

اجتماع تشاوري للخبراء في مجال صحة واحدة  ..عالم واحد من الفكرة إلى التطبيق – وينيبيغ –

كندا  59 – 51آذار 1119

دورة حول البيولوجيا الجزيئية -مؤسسة بحوث بورستل بورستل-ألمانيا 1151/1/51
دورات وزيارات علمية في المؤسسات التالية:

-

مؤسسة األحياء الدقيقة والوبائيات  -اليبزغ  -ألمانيا

-

مؤسسة روبرت كوخ ببرلين  -ألمانيا

-

مؤسسة الفيروسات في جامعة برلين الحرة  -برلين  -ألمانيا

مؤسسة الفيروسات  -هانوفر  -ألمانيا

مؤسسة الصحة في المناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية  -غوتنغن  -ألمانيا

مؤسسة األمراض اإلستوائية  -ميسون ألفورت -باريس  -فرنسا

المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية  -تور  -فرنسا
مركز األمراض اإلستوائية  -إدنبره  -اسكوتالنده

قسم الصحة العامة  -مينيسوتا  -الواليات المتحدة األمريكية

مركز منظمة األغذية والزراعة الدولية للبروسيال  -تيرامو  -إيطاليا
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-

مركز مشترك لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة الدولية للتدريب في الصحة

-

مركز البحوث العلمية في ايبيهي ار – اليابان

-

جامعة ايبيهي ار في اليابان

-

العامة  -روما – إيطاليا

جامعة نيبون في طوكيو – اليابان

مخابر الصحة العامة الحديثة التابع للوكالة الكندية للصحة العامة في وينيبيغ بكندا

مركز بحوث البيولوجيا الجزيئية في بورستل  -ألمانيا

مجاالت التدريس والبحث العلمي التي يعمل بها

-

تدريس الفيروسات واألمراض الفيروسية والوقاية من األمراض العابرة للقارات

-

طرائق ادخال مفاهيم التربية البيئية في المناهج المدرسية لطالب االبتدائي واإلعدادي

-

تدريس طرائق وقاية ومكافحة األمراض المشتركة واألمراض المنقولة عن طريق الغذاء

والثانوي.

-

دراسة الفاونا الطبيعية وتصنيفها وتأسيس محميات طبيعية في سورية

-

إعداد برامج تلفزيونية تعليمية للتربية البيئية.

-

إعداد كتيبات وبوسترات توعية بيئية مختلفة.

دورات تدريبية لالتحاد العام النسائي في مجال االرشاد البيئي.

دورات تدريبية للمعلمين الريفيين ومعلمي العلوم والجغرافيا في مجال التربية البيئية والتربية

الصحية.
-

دورات تدريبية حول تأسيس الحدائق البيئية كنظام بيئي متكامل في المدارس والعناية بها.

الكتب واألبحاث العلمية

 1كتب جامعية تخصصية متنوعة

كتب عامة

 -كتب االرشاد البيئي لالتحاد العام النسائي

 كتاب األمراض المحمولة على الغذاء ونظام الهاسب (إصدار منظمة الصحة العالمية) -كتاب السارس واال نفلون از ( إصدار منظمة الصحة العالمية )

 مجموعة قصص مصورة بيئية لألطفال باللغتين العربية واالنكليزية بالتعاون مع االتحادالعام النسائي ووزارة التربية
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 -كتاب قصائد بيئية لألطفال بالتعاون مع وزارة التربي

 -كتاب عن األديب الدكتور عزت الطباع ( منشورات وزارة الثقافة )

 كتاب عن الغجر – الرحالة الظرفاء المنبوذون ( إصدار دار طالس ) -كتاب مصور عن الرصافة باللغة العربية واالنكليزية واأللمانية

 كتاب شام شريف  -دمشق في بدايات القرن العشرين بمناسبة إعالنها عاصمة للثقافةالعربية.

 كتاب القدس – مدينة السالم بمناسبة إعالنها عاصمة للثقافة العربية -كتاب في قبضة اإلعالم (قيد النشر).

مصور بعنوان النصف اآلخر (قيد النشر)
 كتابّ
 -كتاب النور والضوء والحياة (قيد النشر)

 كتاب عن األمن الحيوي باللغتين العربية واالنكليزية لمنظمة األغذية والزراعة الدولية عام1151

 -دليل بعض المحميات الطبيعية السورية للجمعية السورية للبيئة عام 1151

األعمال الفنية:

 بوستر أبواب دمشقية -بوستر أبواب حلبية

 -بوستر أبواب خانيا ( كريت  -اليونان)

 -بوستر روح الشام تم إهداء النسخة األولى له لبابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني أثناء زيارته

لدمشق عام .1115

 -بوستر المرأة السورية عبر التاريخ

 -معرض صور جوية للمنطقة الوسطى في جامعة البعث على هامش ندوة تاريخ الرستن

 معرض صور ضوئية بعنوان الحياة في البادية على هامش مهرجان تدمر السياحي عام 1115في فندق تدمر الشام

 -معرض صور ضوئية بعنوان نساء تدمريات في المركز الثقافي العربي بتدمر عام .1111

 معرض صور ضوئية عن حماة على هامش الندوة الدولية حماة والعاصي التي أقيمت في حماة 1117في قصر الثقافة بحماة.
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 -معرض صور ضوئية عن دمشق في مركز ثقافي حمص عام  1111بمناسبة إعالن دمشق

عاصمة للثقافة العربية

 -معرض صور ضوئية عن الحيوان في الحضارات السورية القديمة على هامش المؤتمر الدولي

الذي أقيم في حماة عام 1111

المقاالت المنشورة والحلقات التلفزيونية:
-

مقاالت في صحيفة تشرين منذ عام 5911

حلقات تلفزيونية في التلفزيون العربي السوري منذ عام  5991في برامج صباح الخير

ووريقات خضراء عن الصحة العامة والبيئة

-

أفالم تربوية وتوعوية من إصدار التلفزيون العربي السوري والفضائية التربوية :حياتنا ،يوم

في حياة البادية ،التنوع الحيوي ،هجرة الطيور ،الطيور في سورية ،أغنام العواس ،الحمى المالطية،

االنفلونزا ،أهم أمراض العصر.
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