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  لینا الوعري
Lina Alwari 

  
  

+963 934 820141 ھاتف محمول  -الالذقیة -سوریا  
 ھاتف منزل2559085 41 963+
linayaseenwary@gmail.com. 
 

/الوضع معلومات شخصیة  الجنس
 االجتماعي

 أنثى /متزوجة

 1976 تاریخ المیالد

 سوري الجنسیة

-وزارة النفط والثروة المعدنیة-للمھن النفطیة والمعدنیة مدرسة في المعھد المتوسط  2006-2003 خبرات العمل
سوریا-حمص  

سوریا-الالذقیة –جامعة تشرین  -في المعھد العالي للبحوث البحریة  لقائم باألعما 2006  

- الالذقیة -جامعة تشرین -المعھد العالي للبحوث البحریة-مشرفة على المخبر المركزي 2006
 سوریا

سوریا-الالذقیة -جامعة تشرین-األعمال في المعھد العالي للبحوث البحریةمشرفة على  2014  

إجازة في الھندسة الكیمیائیة من قسم الھندسة الكیمیائیة في كلیة الھندسة الكیمیائیة  2002 الشھادات العلمیة
سوریا- حمص-والبترولیة في جامعة البعث  

الھندسة الكیمیائیة في كلیة الھندسة الكیمیائیة دبلوم في التلوث وحمایة البیئة من قسم  2004
سوریا- حمص-والبترولیة في جامعة البعث  

 –ماجستیر في الكیمیاء البیئیة من قسم الكیمیاء البیئیة من المعھد العالي لبحوث البیئة  2011
سوریا-الالذقیة -جامعة تشرین  

 –دكتوراه في الكیمیاء البیئیة من قسم الكیمیاء البیئیة من المعھد العالي لبحوث البیئة  2019
سوریا-الالذقیة -جامعة تشرین  

GC-MS الخبرة و تحالیلعلى جھاز تتطبیقا  

GC-ECD و تحالیل على جھاز تتطبیقا  

ICDL (International Computer Driving Licince) 

)٢٠١٤(جامعة تشرین  -مركز ضمان الجودة-إدارة الجودة في التعلیم العاليدورة التدقیق الداخلي ألنظمة   

٢٠١٥ -جامعة تشرین  –مركز ضمان الجودة  -دورة في جودة العمل األكادیمي  

 L. Alwary,  M. Gafar, A. Rumie, Liquid Phase Adsorption of Phenol and Chloroform by النشرات والمقاالت العلمیة

Activated Charcoal, Chemical Engineering & Technology, Volume 34, Issue 
11, pages 1883–1890, November, 2011. 

لینا الوعري، محمد "الخصائص الحركیة المتزاز الفینول على الفحم الفعال الحببیي المشتق من فحم الخشب"
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)٢٠١١(مجلة جامعة تشرین، سلسلة العلوم األساسیة والھندسیة . غفر، عقل رومیة  

لیناالوعري ، مجلة جامعة تشرین، "اللوزالخصائص الحركیة المتزاز الفینول على الفحم الفعال المحضر من قشر "
)٢٠١٣(سلسلة العلوم الھندسیة   

لینا -باستخدام الفحم الفعال ذي المنشأ الخشبي ) ماء معاصر الزیتون(إزالة المركبات الفینولیة من ماء الجفت 
مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة -)٢٠١٣( الوعري،تمیم علیا   

"  في تصنیع ریزین واستخدامھ في إزالة الكادمیوم والنحاس من المیاه الصناعیة UV   استخدام أشعة"
  )٢٠١٩(مجلة جامعة طرطوس للبحوث والدراسات العلمیة  - سلسة العلوم األساسیة

  لینا الوعري، علي علي ، عادل عوض

جلة جامعة تشرین م"الخصائص الحركیة المتزاز ھیدروكسي بنزویك أسید على الفحم الفعال الحبیبي"
لینا الوعري، علي علي ، عادل عوض ٢٠١٦-للبحوث والدراسات العلمیة  

-"كیتوسان ودراسة العوامل المؤثرة على إزالة النترات من المیاه\تحضیر كومبوست بولي فینیل ألكحول"
٢٠١٩ لینا الوعري، علي علي ، عادل عوض - مجلة جامعة البعث   

-مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة" كیتوسان\خالئط الفحم الفعال امتزاز أزرق المیتلین على"
لینا الوعري، علي علي ، عادل عوض٢٠١٩  

)٢٠١٠(جامعة تشرین-كلیة العلوم -قسم الكیمیاء"طالب الدراسات العلیااألول لمؤتمر ال" المؤتمرات  

- جامعة تشرین -المعھد العالي لبحوث البیئة -"لھااالتجاھات الحدیثة في معالجة المیاه واالستثمار األمثل "
٢٠١١ 

)٢٠١٦(جامعة تشرین-المعھد العالي لبحوث البیئة " التقاناتالحدیثة لمعالجة المیاه واألبحاث البیئیة"  

)اللغة الم(، اللغة العربیة )متقدم(اإلنكلیزیة  اللغات  

 
 


