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في كمية اليندسة المدنية في جامعة  أستاذ متفرغ في قسـ اليندسة المائية كالرم: الوظيفة الحالية
. تشريف

 

:  المقررات الدراسية 
السنة المادة 

الثالثة ىيدركليؾ 
الرابعة قسـ اليندسة المائية تربة زراعية 

قسـ الحراج كالبيئة بكمية الزراعة  –الخامسة ىيدركلكجيا كمساقط مياه 
مدني عاـ  –الثانية ىيدركلكجيا 
سـ البيئة كالمكاصالت كالمائية ؽ –الرابعة ىيدركلكجيا 
قسـ ىندسة الرم كالصرؼ  –الثانية /  1/ىيدركلكجيا
قسـ ىندسة الرم كالصرؼ  –الثالثة / 2/ىيدركلكجيا 

قسـ اليندسة البيئية  –الرابعة محطات الضخ 
ىندسة مائية  –ماجستير ىيدركلكجيا متقدمة  

قسـ اليندسة الطبكغرافية  –الرابعة الرم كالصرؼ 
ىندسة مائية  –ماجستير تقكيـ األثر البيئي 

ىندسة مائية  –ماجستير المائية التشريعات 
 

والعممية  اإلداريةالميام 
 (.2009-1998( + )1995-1993)   .عضك مجمس قسـ اليندسة المائية كالرم -1
 (.2010-2009) .رئيس قسـ اليندسة المائية كالرم -2
 (.2010-2009) .عضك مجمس كمية اليندسة المدنية -3
 (.2010-2009) .لية اليندسة المدنية في جامعة تشريفعضك مجمس مكتب ممارسة المينة في ؾ -4
 (.2014-2013)حتى ( 2012-2011) .عميد كمية اليندسة المدنية في جامعة تشريف -5
 (.2014-2013)حتى ( 2012-2011) .عضك مجمس جامعة تشريف -6
حتى ( 2012-2011) .رئيس مكتب ممارسة المينة في كمية اليندسة المدنية في جامعة تشريف -7

(2013-2014.) 
 (.2014-2013)حتى ( 2012-2011). عضك لجنة التظمـ في جامعة تشريف -8
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-2012)تى ح( 2011-2010) .ىيئة تحرير مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العمياعضك  -9
2013.) 

-2011) .رئيس مجمس إدارة كحدة ضماف الجكدة في كمية اليندسة المدنية في جامعة تشريف -10
 (.2014-2013)حتى ( 2012

 .5/3/2015فرع الالذقية اعتباران مف  –رئيس لجنة البحث العممي في نقابة الميندسيف  -11
اعتباران مف تمكز دمشؽ  –أميف سر لجنة البحث العممي المركزية في نقابة الميندسيف السكرييف  -12

2015. 
. 2015اعتباران مف أيمكؿ . عضك المجنة المركزية لمشبكة الكطنية لمبحث العممي في مجاؿ المياه -13
 .الييئة العميا لمبحث العممي –العممي لمتخفيؼ مف تأثير التغيرات المناخية رئيس لجنة البحث  -14
 .المجنة االستشارية لممياه في الييئة العميا لمبحث العمميعضك  -15
 .مياه في الييئة العميا لمبحث العمميخبير  -16
 .كحتى اآلف 2015عضك الييئة العامة لنادم النقابات العممية كالمينية في الالذقية، اعتباران مف  -17
 .حتى اآلف( 2016-2015)عضك مجمس قسـ اليندسة المائية كالرم  -18

 

المجان العممية 
 عضوية المؤتمرات العممية_ أوالً   

 
المجنة العممية لممؤتمر اليندسي األكؿ لطالب الدراسات العميا، الالذقية، جامعة تشريف، آذار س رئي .1

 .ـ2019
التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة : " عضك المجنة العممية لممؤتمر الدكلي .2

 . 20/3/2018-19، حمص جامعة البعث، مف  " التعافي
، " ة التقنيات الحديثة في تصميـ كتشييد المنشآت اليندسي: " عضك المجنة العممية لممؤتمر الدكلي .3

 . 28/9/2017-27حمص جامعة البعث، مف  
 رئيس المجنة العممية لمؤتمر البرنامج الكطني لتأىيؿ كتدريب الككادر اليندسية إلعادة اإلعمار  .4

 .ـ2017 أيمكؿ 13-11دمشؽ مف 
ا في بيئتنا كمياىف) لمندكة الدكلية لإلدارة المتكاممة لممكارد المائية كحماية البيئةرئيس المجنة العممية  .5

 .ـ2016 تمكز 19  –17 –طرطكس -سكريا( . معان نحمييما... خطر 
عادة اإلعمار)رئيس المجنة العممية لممؤتمر اليندسي األكؿ  .6 –الالذقية  -سكريا( . أكلكيات التنمية كا 

 .ـ2015آب  18  –16
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لمدرسة الكطنية ا (-المكارد المائية كالتنمية المستدامة)ة سة العممية لمندكة الدكلية السادعضك المجف .7
 .2015 أيار 26  –25 -الجزائر  –العميا لمييدركليؾ في بميدا 

 –جامعة تشريف  –الالذقية  -سكريا. رئيس المجنة العممية لممؤتمر الدكلي األكؿ لميندسة المدنية .8
. ـ2014آب  6  –4كمية اليندسة المدنية 

يئية كآفاؽ التنمية في المنطقة الساحمية اإلجيادات الب:" عضك المجنة العممية لكرشة العمؿ الكطنية   .9
 .سكريا -جامعة تشريف -المعيد العالي لمبحكث البحرية. ـ 2014/حزيراف/16".
البيئة الساحمية بيف كاقع التمكث كتنمية :" عضك المجنة العممية لكرشة العمؿ الكطنية  .10

. سكريا -فجامعة تشرم -المعيد العالي لمبحكث البحرية. ـ 2013/حزيراف/4".المكارد
المدرسة الكطنية  (-المكارد المائية كتنميتيا)عضك المجنة العممية لمندكة الدكلية الخامسة  .11

. 2013شباط  25  –24 -الجزائر  –العميا لمييدركليؾ في بميدا 
 -تشريف األكؿ 21-20الجزائر  –عضك المجنة العممية لمندكة الدكلية األكلى لممكارد المائية  .12

 .ـ 2012
طرطكس  -المرافئ البحرية كحماية الشكاطئ-جنة العممية لمندكة الدكلية الثانية رئيس الؿ .13

 .2011تشريف األكؿ  22-25
طرطكس  -المرافئ البحرية كحماية الشكاطئ-رئيس المجنة العممية لمندكة الدكلية األكلى  .14

 .2010نيساف  28-30
جامعة تشريف، كمية اليندسة (. نميتيااستثمار المكارد المائية كت)رئيس المجنة العممية لكرشة العمؿ  .15

. 2009تشريف األكؿ  19-18المدنية، 
 

     لجان التعيين في عضوية الييئة التدريسية_  انياً   
عضكية الييئة التدريسية  رئيس لجنة فحص مقابمة لمدكتكرة بادية يكسؼ حيدر المرشحة لمتعييف في .1

 . تشريف بجامعة نيةالمد اليندسةإلنشائية في كمية قسـ اليندسة ا في 
رئيس لجنة فحص مقابمة لمدكتكرة كندة حناكم المرشحة لمتعييف في عضكية الييئة التدريسية في   .2

دارة التشييد في كمية اليندسة  . تشريف بجامعة المدنية قسـ ىندسة كا 
رئيس لجنة فحص مقابمة لمدكتكرة كككب حربا المرشحة لمتعييف في عضكية الييئة التدريسية في   .3

 . تشريف بجامعة المدنية قسـ اليندسة البيئية في كمية اليندسة
رئيس لجنة فحص مقابمة لمدكتكرة سماح مكية المرشحة لمتعييف في عضكية الييئة التدريسية في   .4

دارة التشييد في كمية اليندسة  . تشريف بجامعة المدنية قسـ ىندسة كا 
ح لمتعييف في عضكية الييئة التدريسية في  رئيس لجنة فحص مقابمة لمدكتكرة إياد سميطيف المرش .5

 . تشريف بجامعة المدنية قسـ اليندسة الجيكتكنيكية في كمية اليندسة
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رئيس لجنة فحص مقابمة لمدكتكرة فدكل عيسى المرشحة لمتعييف في عضكية الييئة التدريسية في   .6
 . تشريف بجامعة المدنية قسـ اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة

لجنة فحص مقابمة لمدكتكرة رنا ميا المرشحة لمتعييف في عضكية الييئة التدريسية في  قسـ رئيس  .7
 . تشريف بجامعة المدنية اليندسة اإلنشائية في كمية اليندسة

 
عضوية لجان تحكيم الدراسات العميا     _  ال اً 

ىكمية اليندسة _جامعة تشريف_ عضك لجنة الدفاع عف رسالة الماجستير لمميندس عامر الدركيش .1
 .19/9/2017 -قسـ اليندسة المائية كالرم_ المدنية

ىكمية اليندسة _جامعة تشريف_ عضك لجنة الدفاع عف رسالة الماجستير لمميندس عالء سميماف  .2
 .17/9/2017 -قسـ اليندسة المائية كالرم_ المدنية

_ ىكمية اليندسة المدنية_فجامعة تشرم_ عضك لجنة الدفاع عف رسالة الدكتكراه لمميندسة ميس عمياف .3
 .21/8/2017 -قسـ اليندسة المائية كالرم

كمية اليندسة –جامعة البعث –صفاء الديبالحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة  لجنةرئيس  .4
 .2016 قسـ ىندسة المكارد المائية –المدنية 

كمية اليندسة –جامعة البعث –فاطمة مردكدالحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة  لجنةرئيس  .5
 .2016. قسـ ىندسة المكارد المائيةالمدنية 

كمية اليندسة –جامعة تشريف –مي درغاـالحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة  لجنةرئيس  .6
 .2015قسـ اليندسة المائية كالرم  –المدنية 

قسـ  –كمية  العمـك -امعة دمشؽج -عضك لجنة حكـ لمدفاع عف رسالة الدكتكراه لمطالبة داريف برجيو .7
 .2015الجيكلكجيا 

قسـ  –كمية  العمـك -جامعة تشريف -عضك لجنة حكـ لمدفاع عف رسالة الدكتكراه لمطالب كناف راعي .8
 .2015الجيكلكجيا 

كمية  اليندسة المدنية -جامعة البعث -عضك لجنة حكـ لمدفاع عف رسالة الدكتكراه لمميندسة ليمى حالكة .9
 .2014رد المائية قسـ المكا –
كمية  اليندسة -عضك لجنة حكـ لمدفاع عف رسالة الدكتكراه لمميندس مجد ىيفا جامعة تشريف .10

. 2014قسـ اليندسة المائية كالرم  –المدنية 
كمية  اليندسة المدنية -عضك لجنة حكـ لمدفاع عف رسالة الدكتكراه لمميندس تماـ رعد جامعة البعث .11
 .2014قسـ المكارد المائية  –
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كمية اليندسة –جامعة تشريف –الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة جميمة سمماف لجنةرئيس  .12
 2012. قسـ اليندسة المائية كالرم –المدنية 

كمية اليندسة –جامعة تشريف –لجنة الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة رنيـ حطاب عضك .13
. 2012قسـ اليندسة البيئية  –المدنية 

كمية –جامعة تشريف  –عضك لجنة الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندس حسيف خميفة .14
 .2012قسـ اليندسة المائية كالرم  –اليندسة المدنية 

كمية  -جامعة تشريف  –رئيس لجنة الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة سالؼ حمداف  .15
. 2012قسـ الحراج كالبيئة  -الزراعة 

كمية اليندسة –جامعة تشريف  –الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة ديمة عباس عضك لجنة  .16
. 2012قسـ اليندسة المائية كالرم  –المدنية 

كمية اليندسة  –جامعة تشريف  –رئيس لجنة الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندسة ميس عمياف .17
. 2012قسـ اليندسة المائية كالرم  –المدنية 

كمية اليندسة  –جامعة تشريف  –الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندس حاـز عمي  لجنةعضك  .18
. 2012قسـ اليندسة المائية كالرم  –المدنية 

لجنة الحكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندس زياد الدركيش جامعة البعث  كمية اليندسة  عضك .19
.  2010 قسـ المكارد المائية –المدنية 

كمية  اليندسة  -نة حكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لمميندس تماـ رعد جامعة البعثلج عضك .20
 .2009قسـ المكارد المائية  –المدنية 

كمية  -لجنة حكـ لمدفاع عف رسالة الماجستير لممعيد المكفد داخميان مجد ىيفا جامعة تشريف عضك .21
 .2008قسـ اليندسة المائية كالرم  –اليندسة المدنية 

 اإلنتاج العممي عضوية لجان تقييم:  ال اً 
عضك لجنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكر شريؼ حايؾ المرشح لمتعييف في كظيفة أستاذ متفرغ في  .1

.   ـ 2015قسـ اليندسة المائية كالرم في كمية اليندسة المدنية في جامعة تشريف 
في  كظيفة أستاذ مساعد لجنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكر طاىر شيخك المرشح لمتعييف  عضك .2

 .ـ2015متفرغ في قسـ الحراج كالبيئة في كمية الزراعة في  جامعة تشريف 
مساعد شذا األسعد المرشحة لمتعييف في  كظيفة أستاذ  لجنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكرة عضك .3

 .ـ2014جامعة تشريف   متفرغ في قسـ ىندسة المكاصالت كالنقؿ في كمية اليندسة المدنية في
عباس عبد الرحمف المرشح لمتعييف في كظيفة أستاذ جنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكر عضك ؿ .4

.   ـ2014مساعد متفرغ في قسـ اليندسة المائية كالرم في كمية اليندسة المدنية في جامعة تشريف 
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تفرغ عضك لجنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكرة  فاطمة فكيتي المرشحة لمتعييف في كظيفة أستاذ ـ  .5
 .   ـ2013في قسـ اليندسة المائية كالرم في كمية اليندسة المدنية في جامعة تشريف 

عضك لجنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكرة نجكل حمد المرشحة لمتعييف في كظيفة أستاذ مساعد   .6
. 2012 –في معيد البحكث البحرية في جامعة 

رشح لمتعييف في كظيفة مدرس متمرف عضك لجنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكر كديع خكرم الـ .7
. 2012 –متفرغ في قسـ المكارد الطبيعية المتجددة كالبيئة في كمية الزراعة في جامعة حمب 

عضك لجنة فحص اإلنتاج العممي لمدكتكر معف سالمة المرشح لمتعييف في كظيفة أستاذ متفرغ في  .8
.    ـ2010معة البعث قسـ ىندسة المكارد المائية في كمية اليندسة المدنية في جا

 

 :تب الجامعية التي قام بتأليفيا الك
عمي .باالشتراؾ مع د  2013.الييدركلكجيا المعدؿ،  لطالب السنة الثانية بكمية اليندسة المدنية  .1

 .األسعد
باالشتراؾ مع د عمي  2009الييدركلكجيا اليندسية لطالب السنة الرابعة بكمية اليندسة المدنية  .2

 .األسعد
 .عمي األسعد . باالشتراؾ مع د 2007.كلكجيا لطالب السنة الثانية بكمية اليندسة المدنية الييدر .3
 .2006. لطالب السنة الثالثة، قسـ ىندسة الرم كالصرؼ / 2/الييدركلكجيا  .4
شريؼ . باالشتراؾ مع د  -2005.لطالب السنة الثانية، قسـ ىندسة الرم كالصرؼ / 1/الييدركلكجيا  .5

 .حايؾ
 .2004.جيا كمساقط المياه لطالب السنة الخامسة ، قسـ الحراج كالبيئة بكمية الزراعة الييدركلك .6

: رسائل الدراسات العميا 
  : الماجستير رسائل : أوالً 
تقدير التبخر من ": ة زينة جكني مشرؼ رئيسي، بعنكافلمميندس اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير .1

كىي قيد  "لجينيةتشرين باستخدام نظام ىجين من الشبكات العصبية والخوارزميات ا 16بحيرة سد 
 .اإلنجاز

تقييم موارد المياه : لمميندس مراد سميماف، مشرؼ مشارؾ، بعنكاف اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير .2
 .كىي قيد اإلنجاز ار باستخدام النمذجة الرياضية،الجوفية الحرة وصرفيا في جزء من سيل عك

بعنوان التنبؤ بالتبخر من . مشرؼ رئيسي. اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير لمميندسة ميس مياسة .3
بحيرة سد الباسل باستخدام الشبكات العصبية الصنعية ذات االنتشار العكسي والشبكات العصبية 

 .جازكىي قيد اإلف .ذات الدوال القطرية األسس
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بعنوان التنبؤ بالتدفقات . مشرؼ رئيسي. اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير لمميندسة أماني حسيف .4
 .كىي قيد اإلنجاز. الواردة إلى بحيرة سد الباسل باستخدام الشبكات العصبية الصنعية

بعنوان التنبؤ بدرجات  .مشرؼ رئيسي. اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير لمميندسة جمانة اسكندر .5
رارة العظمى والصغري في منطقة سد الباسل باستخدام الشبكات العصبية الصنعية ونماذج الح

 .كىي قيد اإلنجاز. بوكس جينكيز
التنبؤ باألمطار : بعنكاف (.مشرف رئيسي). اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندس عامر الدركيش .6

كقد تـ ، االصطناعيةالشيرية في محطة حمص باستخدام التحويل المويجي والشبكة العصبية 
 .19/9/2017الدفاع عنيا بتاريخ 

التنبؤ بالتبخر : بعنكاف (.مشرف رئيسي). اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندس عالء سميماف .7
نتح المرجعي الشيري في محطة حمص باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية ونظام االستدالل 

 .17/9/2017كقد تـ الدفاع عنيا بتاريخ   .الضبابي
تقويم موارد المياه : بعنكاف (.مشرف مشارك). اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندسة لميس عبداهلل .8

 .كىي قيد اإلنجاز  .طرطوس -الجوفية المضغوطة في المنطقة الواقعة بين نيري الغمقة واألبرش 
موارد المياه  نمذجة: بعنكاف (.مشرف مشارك). اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندسة نكر غانـ .9

 .كىي قيد اإلنجاز  .طرطوس -الجوفية المضغوطة في المنطقة السيمية لحوض نير بانياس 
 –التنبؤ باليطل : بعنكاف (مشرف رئيسي) .اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندس نزار حمداف .10

.   ىي قيد اإلنجازك  .جريان في نير الحصين باستخدام النماذج الرياضية
تخطيط وتقويم : بعنكاف. (مشرف مشارك). سالة ماجستير لمميندس شادم عيسىاإلشراؼ عمى ر .11

 .  ىي قيد اإلنجازك  .الموارد المائية المتاحة في حوض نير مرقية
إدارة موارد مياه نبع : بعنكاف. (مشرف مشارك)اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندسة ديمة محمد  .12

 .  22/4/2014فعت بتاريخ كقد دا  .بانياس في ظل التغيرات المناخية
التوزيع المكاني : بعنكاف. (مشرف مشارك)اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندسة ريـ خضكر  .13

كقد دافعت بتاريخ . لبعض البارامترات الييدروجيولوجية في جنوب جبمة باستخدام اإلحصاء المكاني
26/5/2014   .

التنبؤ بأماكن "بعنوان  ، (مشرف رئيسي)اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندسة جميمة سميماف  .14
حدوث الصدمة الييدروليكية في بعض خطوط جر المياه في طرطوس باستخدام حزمة برامج 

WATERCAD  " 27/12/2012كقد دافعت عنيا بتاريخ  .
أنموذج شبكة عصبية . " (مشرف رئيسي) اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندسة ميس عمياف .15

كقد دافعت عنيا بتاريخ  نتح المرجعي الشيري في منطقة طرطوس -خرصنعية لمتنبؤ بالتب
.   ـ23/4/2012
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بناء نموذج رياضي  "بعنكاف . (مشرف رئيسي)اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندس حاـز عمي  .16
كقد دافع عنيا " لحركة المياه الجوفية المضغوطة في المنطقة الممتدة بين نيري مرقية والحصين

. ـ18/4/2012بتاريخ 
استخدام تقنيات "بعنوان . (مشرف مشارك)اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لمميندس نبيؿ حسف  .17

GIS  ـ15/6/2011كقد دافع عنيا في   ".لتقويم موارد المياه الجوفية في حوض نير السن  . 
 رفمش) ،اإلشراؼ عمى رسالة ماجستير لممعيد المكفد داخميان لتحضير الدكتكراه الميندس مجد ىيفا .18

كقد دافع عنيا بتاريخ  "خارطة رقمية لعامل الجريان في حوض نير الحويز وضع"بعنوان  ،(رئيسي
15/4/2009 . 
 
: الدكتوراه رسائل :  انياً 
التنبؤ بالجفاف في المنطقة الوسطى في " عمى رسالة الدكتكراه لمميندس أىاب سالمي بعنكافاإلشراؼ  .1

 .اإلنجازكىي قيد  مشرف مشارك، "سورية باستخدام تقانات الذكاء الصنعي
تقدير التبخر اليومي في المواقع غير " : اإلشراؼ عمى رسالة الدكتكراه لمميندسة مارية عباس بعنكاف .2

 .كىي قيد اإلنجاز ،سيمشرؼ رئي " المقيسة في الساحل السوري
الجريان  -نمذجة اليطل المطري : "اإلشراؼ عمى رسالة الدكتكراه لمميندس عالء سميماف بعنكاف .3

مشرؼ  "تشعار عن بعد والذكاء االصطناعيالسطحي في حوض العاصي باستخدام تقنيات االس
 .كىي قيد اإلنجاز ،رئيسي

الجريان  -نمذجة اليطل المطري" : بعنكافاإلشراؼ عمى رسالة الدكتكراه لمميندسة ميس عمياف  .4
 ،(مشرف رئيسي)النيري باستخدام نظام ىجين من الشبكة العصبية الصنعية والخوارزمية الجينية 

 .21/8/2017كقد تـ الدفاع عنيا بتاريخ 
وضع نموذج رياضي " بعنوان  ق لممعيد المكفد داخميان الميندس مجد ىيفاااإلشراؼ عمى رسالة دكتكر .5

 ،(مشرف رئيسي) "الغزارات األعظمية لنير الكبير الشمالي انطالقًا من العالقة المنطقية لحساب
. 26/5/2014كقد دافع بتاريخ 

التغيرات الييدروجيولوجية وتطوير ": اإلشراؼ عمى رسالة دكتكراه لمميندس شريؼ حايؾ بعنكاف .6
، (  مشرف مشارك) "واألبرش الكبير الجنوبي الجوفية وترشيد است مارىا بين نيري موارد المياه

َـّ الدفاع عنيا بتاريخ  . 27/10/2004: كقد ت
   

: أىم المشاريع اليندسية 
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ؽ المناسبة ائدراسة كتكصيؼ الكاقع الراىف لمكبات النفايات في محافظة طرطكس كاقتراح الطر .1
. حدل عمى لمعالجة كؿ مكب

صال بناء حكض لمشركع تمييدية كبيئية ىيدركلكجية دراسة .2  .ـ 2011 بانياس، في السفف حكا 
 .2013دراسة تصريؼ األمطار في معمؿ اسمنت طرطكس  .3
 .2011تدقيؽ دراسة تنظيـ مجرل نير الغمقة في طرطكس  .4
. 2006الدراسة الييدركلكجية لتنظيـ مجرل نير السف  .5
 .2006الدراسة الييدركلكجية لتنظيـ مجرل نير مرقية  .6
 .2005الحفة  دراسة خزاف أرضي لتجميع مياه السيكؿ في .7
تنفيذ خزانات مياه ضخمة كشبكات مياه عذبة، لسقاية الحجاج في مزدلفة كعرفات في مكة المكرمة  .8

 .1998-1995 بالمممكة العربية السعكدية
 

: الدراسات العممية البح ية
بيانات األمطار المفقودة في المنطقة الوسطى باستخدام نظام ىجين  استكمال: بحث عممي بعنكاف .1

عقد بالتراضي مع كزارة التعميـ العالي بكات العصبية االصطناعية والخوارزميات الجينية، من الش
 .كىك قيد اإلنجاز. ـ10/6/2017تاريخ / 22/رقـ 

تشرين باستخدام الشبكة العصبية  16التنبؤ بالجريان اليومي الوارد إلى سد "بحث عممي بعنكاف  .2
كقد أنجز في : 2016-5-19تاريخ / 18/عالي برقـ عقد بالتراضي مع كزارة التعميـ اؿ، "الصنعية
 .ـ2018حزيراف 

" التنبؤ بقيم التبخر في الساحل السوري باستخدام الشبكة العصبية الصنعية" بحث عممي بعنكاف  .3
 .ـ27/12/2016كقد تـ إنجازه بتاريخ 

نظام تنبؤ إحصائي بكميات اليطل المطري الشيري في الساحل السوري في ": بحث عممي بعنكاف .4
 .ـ 1/4/2015كقد تـ إنجازه في   "لتغيرات المناخيةظل ا

" تأ ير التغيرات المناخية عمى الموارد المائية في حوض نير الكبير الشمالي" بعنوان بحث عممي  .5
 .ـ 3/7/2013كقد تـ إنجازه في 

كقد تـ إنجازه في شير كانكف  "تأ ير التغيرات المناخية عمى تدفقات نبع السن "بعنوان بحث عممي  .6
 .ـ2011األكؿ 

 

 :الدراسات واألبحاث المحكمة المنشورة ومكان نشرىا 
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1.  INFILLING DAILY PRECIPITATION DATA USING FEEDFORWARD BACK-
PROPAGATION ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN), HAMA, SYRIA” , 
American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. Volume 7 
Issue 2, June 2017. 

، 40، مجمة جامعة البعث، المجمد "جيني لتقدير قيم األمطار المفقودة -استخدام نموذج عصبي"  .2
3/4 /2018./ 

مجمة جامعة ،  WEAPاإلدارة المتكاممة لمموارد المائية في حوض نير مرقية باستخدام برنامج " .3
 .ـ2017/  9/  14 حكث كالدراسات العممية،تشريف لمب

4. Modeling Of The Relation Between Runoff And Climatic Parameters In Alkabeer 
Aljanobee Catchment In Syria By Using Artificial Neural Network, American 
Journal of Innovative Research and Applied Sciences. Volume 4, Issue 6, June 
2017. 

5. An Artificial Neural Network Model For Monthly Precipitation Forecasting In 
Homs Station, Syria. American Journal of Innovative Research and Applied 
Sciences. Volume 4, Issue 6, June 2017. 

6. Estimation Of Reference Evapotranspiration Based On Only Temperature Data 
Using Artificial Neural Network, American Journal of Innovative Research and 
Applied Sciences. Volume 4, Issue 5, May 2017. 

7. Water Level Prediction In 16TH  Tishreen Dam Reservoir Using Artificial Neural 
Networks, American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. 
Volume 4, Issue 5, May 2017. 

الجرياف النيرم في حكض نير الكبير الجنكبي باستخداـ الشبكات  -نمذجة اليطؿ المطرم .8
مجمة جامعة البعث، مجمد -جامعة البعث، -سكرية-حمص. العصبية الصنعية كالطرائؽ اإلحصائية

39  ،30/5/2017. 
جامعة -سكرية-حمص". شبكة عصبية صنعية لمتنبؤ بمنسوب المياه في بحيرة قطينة أنموذج"  .9

. 2017مجمة جامعة البعث ، -البعث، 
تحديد العناصر المناخية األكثر تأثيرا عمى عالقة اليطؿ جرياف باستخداـ الشبكات العصبية االصطناعية  .10

 .2017، مجمة جامعة البعث، / حالة دراسية نير الكبير الشمالي / 
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استخداـ الشبكات العصبية الصنعية مع تقنية التحكيؿ المكيجي لمتنبؤ بالتدفؽ اليكمي الكارد " .11
 .ـ2017/  2/  20 مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية،، "تشريف 16إلى بحيرة سد 

التنّبؤ بالتبّخر نتح المرجعي الّشيرم باستخداـ الشبكات العصبية االصطناعية كنظاـ  .12
 .2017، 39ستدالؿ الضبابي، مجمة جامعة البعث، المجمد اال
-حمص". التنبؤ باألمطار اليومية باستخدام تقنية الشبكات العصبية مع التحميل المويجي .13

 .   2017، مجمة جامعة البعث-جامعة البعث-سكرية
لتّنبؤ باألمطار الّشيرية في محطة حمص باستخدام تقنية تحويل المويجات والّشبكات ا .14
 .2016مجمة جامعة تشريف-جامعة تشريف-سكرية-الالذقية". لعصبية االصطناعيةا

التنبؤ بالتبخر اإلنائي الشيرم في محطة حمص المناخية باستخداـ الشبكات العصبية  .15
 .ـ2016،  5، العدد 38مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية، مجمد  االصطناعية،

م السنكم في محطة حصف سميماف باستخداـ النمذجة بناء نمكذج لمتنبؤ باليطؿ المطر .16
 .ـ2016، 38مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية، مجمد . الرياضية

مجمة . Minitabالعالقة بيف اليطؿ المطرم كالجرياف في نير مرقية باستخداـ برنامج الػ  .17
 .ـ2016، 37جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية، مجمد 

ضافة معامؿ الزمف عمى أداء الشبكة العصبية االصطناعية في تقدير التبخر اليكمي تأثير إ .18
/  3/ 2مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية   .في المنطقة الجبمية مف الساحؿ السكرم

 .ـ2016
. التنبؤ باليطؿ المطرم في محطة طرطكس الكاقعة في القسـ الجنكبي مف الساحؿ السكرم .19

 .ـ2015/  3/ 18ة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية  مجمة جامع
الجرياف النيرم في حكض نير الكبير الجنكبي باستخداـ الشبكات -نمذجة اليطؿ المطرم .20

 .ـ2015عاـ  37العصبية الصنعية الديناميكية كالطرائؽ اإلحصائية، مجمة جامعة البعث، مجمد 
كض نير الكبير الجنكبي باستخداـ تقييـ البارامترات الفعالة لمجرياف السطحي في ح .21

 .ـ2015/  3/ 4مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية  . الصنعّية  Elmanشبكات
أنمكذج شبكة عصبية صنعية لمتنبؤ بالتبخر الشيرم في المنطقة السيمية مف الساحؿ  .22

اسات العممية مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدر. السكرم اعتمادان عمى درجة الحرارة الشيرية
 .ـ2015/  1/ 19 
الجرياف النيرم باستخداـ الشبكة العصبية الصنعية في حكض نير -نمذجة اليطكؿ المطرم .23

. ـ2014/  3/ 30مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية . الكبير الجنكبي
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مجمة   WEAPاإلدارة المثمى لمكارد مياه نبع بانياس في الساحؿ السكرم باستخداـ برنامج  .24
 .ـ2013/  12/ 1جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية 

 ـ                                                            14/11/2013مجمة جامعة البعث  -تقدير زمف التركيز في أحكاض نير الكبير الشمالي .25
 -الكبير الشمالي العالقة بيف اليطؿ المطرم كمناسيب الجكفية في السيؿ الساحمي لنير .26

 .ـ2013/  7/ 15سكرية  مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية 
التنبؤ بخريطة تساكم مناسيب المياه الجكفية الحرة باستخداـ طرائؽ اإلحصاء المكاني في  .27

. ـ2013/  7/ 9مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية  -الالذقية  –سيؿ جبمة 
نتح المرجعي الشيرم في منطقة صافيتا باستخداـ الشبكة العصبية الصنعية  –تقدير التبخر  .28

 .ـ2013/  5/ 13مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية  -
مجمة جامعة تشريف لمبحكث  -سكرية  –تأثير التغيرات المناخية عمى تدفقات نبع بانياس  .29

 .ـ2013/  5/ 13كالدراسات العممية 
مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات  -مناخية عمى تدفقات نير الكبير الشماليتأثير التغيرات اؿ .30

 .ـ2013/  1/ 20العممية 
مجمة  -استنتاج خطكط تساكم اليطؿ األعظمي بأزمنة مختمفة في حكض نير الكبير الشمالي  .31

 .ـ2012/  10/ 9جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية 
مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات  -الكبير الشمالي سمكؾ اليطؿ المطرم في حكض نير  .32

 .ـ2012/  6/ 28العممية 
يـ الضغكط األعظمية في الجزء األكؿ مف خط الجر الثاني في ريؼ طرطكس أثناء ؽالتنبؤ ب .33

مجمة جامعة تشريف لمبحكث   -watercadحدكث الصدمة الييدركليكية باستخداـ حزمة البرامج 
. ـ2012/  6/ 17كالدراسات العممية 

 -نتح المرجعي الشيرم في منطقة طرطكس باستخداـ الشبكة العصبية الصنعية  –تقدير التبخر  .34
. ـ2011/  12/  27مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية 

مجمة  -مساىمة في تقييـ الخصائص الييدركجيكلكجية لممنطقة الكاقعة بيف نيرم مرقية كالحصيف .35
. ـ2011/  7/  17كث كالدراسات العممية جامعة تشريف لمبح

 .ـ15/4/2011ث فصمية لنبع السف، مجمة جامعة البعتأثير التغيرات المناخية عمى التدفقات اؿ .36
تأثير التغيرات المناخية عمى تدفقات نبع السف في سكريا، مجمة البحكث اليندسية، جامعة حمكاف،  .37

. ـ2010كانكف األكؿ  -128جميكرية مصر العربية، مجمد 
لمبحكث  تشريففي تقكيـ الجرياف السطحي في منطقة حكض السف، مجمة جامعة  مساىمة .38

 .ـ10/6/2010كالدراسات  العممية 
 .20/12/2009نزعة التغيرات المناخية في المناطؽ الجافة في سكريا، مجمة جامعة البعث،  .39
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كالبحكث العممية حساب الفيضانات األعظمية في نير مرقية ، مجمة جامعة تشريف لمدراسات  .40
13/5/2007. 
تغيرات اليطؿ المطرم الفصمي في سكريا، مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث العممية  .41
20/11/2006. 
 .19/9/2006، مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث العممية دراسة الفيضاف في نير السف .42
مجمة جامعة تشريف لمدراسات  الظركؼ الجيكلكجية كالييدركلكجية لمجزء الجنكبي مف سيؿ عكار، .43

 .22/10/2002كالبحكث العممية 
، مجمة جامعة تشريف لمدراسات م في قياسات محطات الساحؿ السكرمنزعة تغيرات اليطؿ المطر .44

 .23/10/2000كالبحكث العممية 
 

 :التي شارك فييا  المحمية والدولية المؤتمرات والندوات
المؤتمر الدكلي " تشرين 16المياه في بحيرة سد نموذج شبكة عصبية صنعية لتقدير منسوب " .1

، جامعة أسيكط ، جميكرية مصر 2018نيساف  17 – 15 التاسع لمتنمية كالبيئة في الكطف العربي،
 .بادية حيدر. باالشتراؾ مع د. العربية

استكمال بيانات األمطار المفقودة باستخدام نظام ىجين من الشبكات العصبية االصطناعية " .2
نيساف  17 – 15 المؤتمر الدكلي التاسع لمتنمية كالبيئة في الكطف العربي، "زميات الجينيةوالخوار
باالشتراؾ مع الميندسيف طالبي الدكتكراه عالء  .، جامعة أسيكط ، جميكرية مصر العربية2018

 .سميماف ، قصي الدركيش
جامعة  الغاب، الستكمال البيانات المفقودة لألمطار اليومية ضمن سيل( GA-ANN)نموذج  .3

 20 – 19التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة التعافي، : البعث، المؤتمر الدكلي 
 .باالشتراؾ مع الميندسيف طالبي الدكتكراه عالء سميماف ، قصي الدركيش /.2018آذار 

جامعة البعث،  جيني،تقدير درجة حرارة  نقطة الندى في منطقة بمموران باستخدام برمجة التعبير ال .4
آذار  20 – 19التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة التعافي، : المؤتمر الدكلي 

 .باالشتراؾ مع طالبة الدكتكراه الميندسة مارية عباس/. 2018
جامعة  الصنعية لتقدير الجريان النيري، CASCADو   ELMANاستخدام نماذج شبكات  .5

 20 – 19التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة التعافي، : لدكلي البعث، المؤتمر ا
 .ميس عمياف. باالشتراؾ مع د/. 2018آذار 
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ة في نمذجة العالقة بين اليطل المطري والجريان النيري استخدام الشبكات العصبية االصطناعي .6
ية المستدامة لممكارد المائية في التنـ: جامعة البعث، المؤتمر الدكلي  في حوض نير األبرش،،
باالشتراؾ مع طالبة الماجستير الميندسة /. 2018آذار  20 – 19سكرية في مرحمة التعافي، 

 .أماني حسيف
جامعة  نموذج شبكة عصبية اصطناعية لمتنبؤ بالسرعة الساعية لمرياح في منطقة صافيتا،، .7

 20 – 19المائية في سكرية في مرحمة التعافي، التنمية المستدامة لممكارد : البعث، المؤتمر الدكلي 
 .باالشتراؾ مع طالبة الماجستير الميندسة زينة جكني/. 2018آذار 

جامعة  ،WEAPالمائية المتاحة في حوض نير مرقية باستخدام برنامج  تخطيط وتقويم الموارد .8
 20 – 19مرحمة التعافي، التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في : البعث، المؤتمر الدكلي 

 .باالشتراؾ مع طالب الماجستير الميندس شادم عيسى/. 2018آذار 
جامعة البعث،  بكات العصبية الصنعية،تخدام الشالتنبؤ بالتدفق الشيري الوارد إلى سد الباسل باس .9

آذار  20 – 19التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة التعافي، : المؤتمر الدكلي 
 .باالشتراؾ مع طالبة الماجستير الميندسة صفاء عمي/. 2018

 المحاكاة والتنبؤ بالسالسل الزمنية لألمطار باستخدام نموذج شبكات عصبية مويجية، .10
 19التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة التعافي، : جامعة البعث، المؤتمر الدكلي 

 .عامر الدركيشراؾ مع طالب الدكتكراه الميندس باالشت/. 2018آذار  20 –
دراسة مقارنة بين الشبكات العصبية االصطناعية وأنظمة االستدالل الضبابية لمتنبؤ  .11

التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية : جامعة البعث، المؤتمر الدكلي  بالتبخر نتح المرجعي،
 .شتراؾ مع طالب الدكتكراه الميندس عالء سميمافباال/. 2018آذار  20 – 19في مرحمة التعافي، 

 تقدير التبخر اليومي من سد الباسل في سورية باستخدام نموذج شبكة عصبية صنعية، .12
 19التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة التعافي، : جامعة البعث، المؤتمر الدكلي 

 .ستير الميندسة ميس مياسةباالشتراؾ مع طالبة الماج/. 2018آذار  20 –
التنبؤ بدرجات الحرارة اليومية العظمى في محطة سد الباسل عمى نير األبرش باستخدام  .13

التنمية المستدامة لممكارد المائية في : جامعة البعث، المؤتمر الدكلي  الشبكات العصبية الصنعية،
بة الماجستير الميندسة باالشتراؾ مع طاؿ/. 2018آذار  20 – 19سكرية في مرحمة التعافي، 

 .جمانة اسكندر
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 المناسب، ARIMAنوي وبناء نموذج تحميل السمسمة الزمنية لجريان نير الحصين الس .14
 19التنمية المستدامة لممكارد المائية في سكرية في مرحمة التعافي، : جامعة البعث، المؤتمر الدكلي 

 .نزار حمداف باالشتراؾ مع طالب الماجستير الميندس/. 2018آذار  20 –
تشرين باستخدام الشبكات العصبية  16التنبؤ بالتدفق الشيري الوارد إلى بحيرة  .15

التقنيات الحديثة في "" جامعة البعث كالمركز البيالركسي، المؤتمر الدكلي  ،ANNاالصطناعية 
 .بادية حيدر. باالشتراؾ مع د . 28/9/2017-27، مف  " تصميـ كتشييد المنشآت اليندسية 

جامعة البعث كالمركز ذج رياضي لمتنبؤ بدرجة حرارة نقطة الندى في منطقة كسب، نمو .16
-27، مف  " التقنيات الحديثة في تصميـ كتشييد المنشآت اليندسية "" البيالركسي، المؤتمر الدكلي 

 .باالشتراؾ مع طالبة الدكتكراه مارية عباس . 28/9/2017
ين باستخدام الشبكات العصبية تشر 16التنبؤ بمنسوب المياه في بحيرة سد  .17

التقنيات الحديثة في تصميـ "" جامعة البعث كالمركز البيالركسي، المؤتمر الدكلي االصطناعية، 
 .باالشتراؾ مع الدكتكرة بادية حيدر . 28/9/2017-27، مف  " كتشييد المنشآت اليندسية 

التنبؤ باألمطار استخدام الخوارزميات الجينية والشبكات العصبية االصطناعية في  .18
التقنيات الحديثة "" جامعة البعث كالمركز البيالركسي، المؤتمر الدكلي الّشيرية في محطة حمص، 

 الدكتكراهباالشتراؾ مع طالب  . 28/9/2017-27، مف  " في تصميـ كتشييد المنشآت اليندسية 
 .الميندس عامر الدركيش

جامعة البعث كالمركز اليومية، أنموذج عصبي ضبابي ىجين لمتنبؤ بدرجات الحرارة  .19
-27، مف  " التقنيات الحديثة في تصميـ كتشييد المنشآت اليندسية "" البيالركسي، المؤتمر الدكلي 

 .باالشتراؾ مع طالب الدكتكراه الميندس عالء سميماف . 28/9/2017
 استكمال البيانات المفقودة في محطة حمص باستخدام نظام ىجين من الشبكات العصبية .20

التقنيات "" جامعة البعث كالمركز البيالركسي، المؤتمر الدكلي االصطناعية والخوارزميات الجينية، 
باالشتراؾ مع طالبي  . 28/9/2017-27، مف  " الحديثة في تصميـ كتشييد المنشآت اليندسية 

 .الدكتكراه الميندسيف عامر الدركيش ، عالء سميماف
جامعة تقدير التبخر من بحيرة سد السخابة، ل ANNنموذج شبكة عصبية اصطناعية   .21

التقنيات الحديثة في تصميـ كتشييد المنشآت اليندسية "" البعث كالمركز البيالركسي، المؤتمر الدكلي 
 . 28/9/2017-27، مف  " 
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نمذجة العالقة بين اليطل والجريان في حوض نير الكبير الشمالي في ظل التغيرات  .22
 .ـ2017، 182عربي، نقابة الميندسيف السكرييف، دمشؽ، العدد ، مجمة الميندس اؿالمناخية

الجريان النيري في حوض نير الكبير الجنوبي باستخدام طرائق -نمذجة اليطل المطري .23
كمستجدات البحكث  آفاؽ"ندكة عممية بعنكاف -جامعة تشريف --االنحسار الخطي والطرائق الرقمية

باالشتراؾ مع طالبة الدكتكراه الميندسة ميس  (.2017أيار  11-10)العممية في اليندسة المدنية 
 .عمياف

آفاؽ  "ندكة عممية بعنكاف -جامعة تشريف -تأ ير التغيرات المناخية عمى جريان نير مرقية .24
باالشتراؾ مع طالب  (.2017أيار  11-10)كمستجدات البحكث العممية في اليندسة المدنية 

 .الماجستير الميندس شادم عيسى
ن الشبكات العصبّية االصطناعّية والمنطق الضبابي في تقدير التبّخر نتح مقارنة بي .25

جامعة البعث، حمص، أيار، / استخداـ البرمجيات في الدراسات المائية/الندكة العممية المرجعي، 
 .باالشتراؾ مع طالب الماجستير الميندس عالء سميماف .2017

حطة حمص باستخدام الشبكات التنبؤ باألمطار الشيرية عمى المدى القصير في م .26
كمستجدات آفاؽ  "ندكة عممية بعنكاف -جامعة تشريف - -العصبية مع تقنية التحويل المويجي
باالشتراؾ مع طالب الماجستير  (.2017أيار  11-10)البحكث العممية في اليندسة المدنية 

 .الميندس عامر الدركيش
 - -لمرجعي الشيري في محطة حمصاستخدام تقنيات الذكاء الصناعي لمتنبؤ بالتبخر ا .27

 11-10)كمستجدات البحكث العممية في اليندسة المدنية آفاؽ  "ندكة عممية بعنكاف -جامعة تشريف
 .باالشتراؾ مع طالب الماجستير الميندس عالء سميماف (.2017أيار 

التنبؤ باليطل المطري السنوي في محطة حصن سميمان الواقعة في الجزء الجنوبي  .28
آفاؽ  "ندكة عممية بعنكاف -جامعة تشريف  -،ساحل السوري باستخدام النمذجة الرياضيةلحوض ال

باالشتراؾ مع طالب  (.2017أيار  11-10)كمستجدات البحكث العممية في اليندسة المدنية 
 .الماجستير الميندس نزار حمداف

م االستدالل تحميل حساسية التبخر نتح المرجعي الشيري لمعوامل المناخية باستخدام نظا .29
 30-28، مؤتمر الخميج الثاني عشر لممياه، المنامة، مممكة البحريف، العصبي الضبابي اليجين

 .باالشتراؾ مع طالب الماجستير الميندس عالء سميماف .2017آذار 
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اليومية الوسطية تحت تأ ير التغيرات المناخية باستخدام الشبكات  التنبؤ بدرجات الحرارة .30
آذار  30-28، مؤتمر الخميج الثاني عشر لممياه، المنامة، مممكة البحريف، يةالعصبية االصطناع

 .باالشتراؾ مع الدكتكرة بادية حيدر .2017
باستخدام الشبكات العصبية  تشرين 16التنبؤ بحجم التخزين اليومي في بحيرة سد  .31

 .2017آذار  30-28، مؤتمر الخميج الثاني عشر لممياه، المنامة، مممكة البحريف، االصطناعية
 .باالشتراؾ مع الدكتكرة بادية حيدر

التنّبؤ باألمطار الّشيرية باستخدام نظام عصبي مضبب وتقنية تحويل المويجات مع " .32
مؤتمر -البحريف-المنامة".(محطة حماة، سوريا: حالة دراسية)الّشبكات العصبية االصطناعية 

تراؾ مع طالب الماجستير الميندس عامر باالش (.2017/ آذار 30-28)الخميج الثاني عشر لممياه 
 .الدركيش

تشرين باستخدام الشبكات العصبية الصنعية،  16لتنبؤ بالجريان الوارد إلى بحيرة سد ا .33
تشريف  2-1، حمص جامعة البعث، المؤتمر الدكلي إلعادة إعمار المدف المتضررة بفعؿ الككارث

 .باالشتراؾ مع الدكتكرة بادية حيدر .ـ2016األكؿ 
لتنبؤ بحجوم التخزين في بحيرة سد الباسل باستخدام أسموب الشبكات العصبية ا .34

المؤتمر الدكلي إلعادة إعمار المدف المتضررة بفعؿ الككارث، حمص جامعة البعث،  االصطناعية،
  .ـ2016تشريف األكؿ  1-2
ر ، المؤتـالتنبؤ بمنسوب المياه في بحيرة قطينة باستعمال الشبكات العصبية الصنعية .35

تشريف األكؿ  2-1الدكلي إلعادة إعمار المدف المتضررة بفعؿ الككارث، حمص جامعة البعث، 
 .باالشتراؾ مع طالبي الماجستير الميندسيف عالء سميماف كعامر الدركيش .ـ2016

، الندكة الدكلية لإلدارة التنبؤ بالجريان السنوي لنير الحصين باستخدام النمذجة الرياضية .36
باالشتراؾ مع طالب .ـ 2016تمكز  19ك  17ارد المائية كحماية البيئة، طرطكس المتكاممة لممك

 .الماجستير الميندس نزار حمداف
، الندكة تخطيط وتقويم الموارد المائية المتاحة في الحوض الييدرولوجي لسد الصوراني .37

 .ـ 2016تمكز  19ك  17الدكلية لإلدارة المتكاممة لممكارد المائية كحماية البيئة، طرطكس 
، الندكة الدكلية إعادة تأىيل مكبات القمامة في الظروف الحالية، محافظة طرطوس م االً  .38

 .ـ 2016تمكز  19ك  17لإلدارة المتكاممة لممكارد المائية كحماية البيئة، طرطكس 
نموذج ىيدرولوجي لمتنبؤ باألمطار في محطة حمص باستخدام الّشبكات العّصبية مع  .39

 17، الندكة الدكلية لإلدارة المتكاممة لممكارد المائية كحماية البيئة، طرطكس جاتتقنية تحويل الموي
 .باالشتراؾ مع طالب الماجستير الميندس عامر الدركيش .ـ 2016تمكز  19ك 



Page 19 of 22 

 

استخدام أسموب الشبكات العصبية لتقدير التبخر نتح المرجعي الشيري في محطة حمص  .40
تمكز  19ك  17متكاممة لممكارد المائية كحماية البيئة، طرطكس الندكة الدكلية لإلدارة اؿ المناخية،
 .باالشتراؾ مع طالب الماجستير الميندس عالء سميماف .ـ 2016

أنموذج شبكة عصبية صنعية لمعالقة بين الجريان النيري والمتغيرات المناخية في حوض  .41
ارد المائية كحماية البيئة، طرطكس ، الندكة الدكلية لإلدارة المتكاممة لممك الكبير الجنوبي في سورية

 .باالشتراؾ مع طالبة الدكتكراه الميندسة ميس عمياف .ـ 2016تمكز  19ك  17
دارة موارد المياه الجوفية في المنطقة الممتدة بين نيري مرقية والحصين في  .42 تقويم وا 

اممة لممكارد ، الندكة الدكلية لإلدارة المتؾVisual MODFLOWالساحل السوري باستخدام برنامج 
باالشتراؾ مع طالب الماجستير  .ـ 2016تمكز  19ك  17المائية كحماية البيئة، طرطكس 

 .الميندس شادم عيسى
تقييم المعامالت المناخية األك ر تأ يرًا عمى تقدير التبخر من سد بمموران في سورية  .43

ائية كالتنمية المستدامة، المؤتمر الدكلي السادس المكارد الـ، باستخدام نموذج شبكة عصبية صنعية
باالشتراؾ مع الدكتكرة بادية  .2015المدرسة الكطنية العميا لمييدركليؾ، الجزائر، تشريف الثاني 

 .حيدر
 أنموذج شبكة عصبية صنعية لمتنبؤ بالتبخر من سد المزينة في الساحل السوري، .44

لمييدركليؾ، سة الكطنية العميا المؤتمر الدكلي السادس المكارد المائية كالتنمية المستدامة، المدر
 .باالشتراؾ مع الدكتكرة بادية حيدر . .2015الجزائر، تشريف الثاني 

بية  -تقدير التبخر .45 نتح المرجعي الشَّيري في منطقة النبك باستخدام الشَّبكة العصَّ
باالشتراؾ مع طالب  .ـ 2015آب  18-16الالذقية  –المؤتمر اليندسي األكؿ  الصنعيَّة،

 .ستير الميندس عالء سميمافالماج
، باستخدام الّشبكات العصبّية االصطناعّية تقدير التبّخر الّشيري في منطقة السممّية .46

باالشتراؾ مع طالب الماجستير  .ـ 2015آب  18-16الالذقية  –المؤتمر اليندسي األكؿ 
 .الميندس عامر الدركيش

 سم الجنوبي من الساحل السوري،الواقعة في الق صافيتاالتنبؤ باليطل المطري في محطة  .47
 .ـ 2015آب  18-16الالذقية  –المؤتمر اليندسي األكؿ 
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