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  سلیمانحسینشیرین:ةالسیرة الذاتیة للدكتور 

  البیولوجیا البحریة :القسم 

  

  :البیانات الشخصیة  - ١

  حسین :الكنیة                                                 شیرین:االسم 

  ابراهیم امیره:ألم ا  سلیمان :األب 

  ١٩٧٨- ٨-١٩دویر رسالن :مكان وتاریخ الوالدة   

  4:عدد األوالد         متزوجة :الحالة العائلیة  

  المعھد العالي للبحوث البحریة-جامعة تشرین - الالذقیة  : العنوان البریدي -٢

  428690/428658 41 00963 :هاتف العمل   964514179 00963 :هاتف المنزل    

 chirine.hussein@hotmail.fr:البرید االلكتروني    42878000963 41:فاكس 

chirine.hussein475@gmail.com 

  تحلیل ونمذجة النظم البیولوجیة :االختصاص العام-٣

  )نمذجة(دینامیكیة تجمعات األحیاء البحریة :االختصاص الدقیق

  -السوربون/ألكادیمیة التطبیقیة للدراسات العلیامن ا2011 /14/1:اسم البلد والجامعة ، تاریخ الحصول على شهادة الدكتوراه  - ٤

  .فرنسا 

  :الشهادات السابقة للدكتوراه وتاریخها  -٥

 الخریج األول باإلضافة على. ٢٠٠١-٢٠٠٠، العام الدراسي تشرینجامعة /إجازة في العلوم الریاضیة والفیزیائیة 

 .الدراسیة الثالثة السابقةعوام لألالحصول على شھادة الباسل للتفوق الدراسي 

 تقدیر امتیاز. ٢٠٠٢-٢٠٠١جامعة تشرین، العام الدراسي / ماجستیر في فیزیاء الجسم الصلب.  

  تقدیر جید جداً . ٢٠٠٦-٢٠٠٥، العام الدراسي فرنساجامعة مونبلیھ/ماجستیر في اإلحصاء الحیوي. 

  ٢٠١٠، العام الدراسي فرنسا /األكادیمیة التطبیقیة للدراسات العلیا/ النظم المتداخلة ، البیئة والتنوع الحیوي دكتوراه في-

  .تقدیر شرف. ٢٠١١

  ٢٠٠٣/  ٦/  ١٤:تاریخ التعیین في الجامعة  -٦
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  :التعاقب الوظیفي األكادیمي -٧

  ٢٠٠٣/  ٦/  ١٤ :ةمعید -

  ١٣/٠٣/٢٠١١ : عائدة من اإلیفادمعیدة -

  ٢٠١٢: قسم البیولوجیا البحریة -رسة متمرنة في المعهد العالي للبحوث البحریةمدّ  -

  ٢٠١٤: قسم البیولوجیا البحریة -مّدرسة في المعهد العالي للبحوث البحریة -

  ٢٠١٨: قسم البیولوجیا البحریة –أستاذ مساعد في المعهد العالي للبحوث البحریة  -

  :المهام اإلداریة والعلمیة الحالیة والسابقة  -٨

  .ولتاریخه ٢٠١٢عضو مجلس قسم البیولوجیا البحریة منذ العام  -

  .٢٩/٨/٢٠١٩تاریخ  ٤٦٧بموجب القرار رقم النائب العلمي للمعهد العالي للبحوث البحریة   -

  :والجمعیات التي ینتسب إلیها  المنظمات -٩

2008-2011:  MEDADLiteau III : Indicateurs de la Performance d'Aires Marines Protégés pour la 
gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usages (PAMPA) (Ministère de l’Ecologie et 
du Développement durable) France. 

  

  :الخبرات العلمیة  -١٠

 .خبرة في مجال تحلیل وبرمجة النظم البیولوجیة -

 .خبرة في مجال النمذجة الریاضیة واالحصائیة -

 .خبرة  في مجال المحمیات البحریة ودراسة المؤشرات الخاصة بذلك -

 .البحریة األحیاء تجمعاتخبرة في دراسة دینامیكیة  -

 R, SPSS,SPAD, Scilab.البرامج اإلحصائیة  إتقان العدید من -

 ISIS-Fish (Integration of Spatial Information and Simulation ofبرنامج المحاكاة إزس فیش إتقان -

FISHeries) 

  Fisheries Research: تقییم وتحكیم العدید من األبحاث في مجلة -

  :الدورات التدریبیة التي اتبعها وتواریخها  -١١

  إتباع دورة لمدة شھر في نظم المعلومات الجغرافیةGIS  /فرنسا/ مركز البیولوجیا المداریة والمتوسطیة/ جامعة بیربنیان 

٢٠١٠. 

  إتباع دورة لمدة أسبوع في طریقة استخدام البرنامجISIS-FISH ٢٠٠٧ فرنسا/  نانت/ وتحلیل معطیاتة. 

 ٢٠١٦شباط  ٢٥-٢١من  جامعة تشرین -مركز ضمان الجودة. جودة العمل األكادیمي: المشاركة في البرنامج التدریبي. 
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4. Chirine Hussein,  2009. Evaluation de l’impact de la pêche artisanale et de loisir et de la 

protection sur la dynamique de la population de sar commun en Méditerranée Nord 

occidentale au moyen d'un modèle de simulation. 4th European conference on Coastal 
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5. Chirine Hussein, 2010. Assessing the impact of fishing and protection on the dynamics of 

the sea bream population in the North-western Mediterranean Sea using a simulation model. 

39th CIESM Conférence (Venise - Italie). 

6. IzdiharAmmar ,Chirine Hussein. 2016. Assessment of the ecological quality of soft-bottom 

benthic communities in the Syrian coast, Eastern Mediterranean. Mesopotamian Journal of 

Marine Science2016, 31(2). 

7. FirasAlshawy,  MurhafLahlah and Chirine Hussein. 2016. First record of the Berber 
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ponyfishLeiognathusberbisValenciennes, 1835)Osteichthyes: Leiognathidae) from Syrian 

marine waters (Eastern Mediterranean), Marine Biodiversity Records , 9:98.  

8. FirasAlshawy,  MurhafLahlah and Chirine Hussein. 201٧. First record of the Lessepsian 

migrant fish JaydiasmithiKotthaus, 1970 from Syrian marine waters. Basrah Journal of 

Agricultural Sciences 30 (2), 45-49 ,2017. 

9. FirasAlshawy, Amir Ibrahim, Chirine Hussein, and MurhafLahlah. First Record of the 

BlacktipCardinalfishApogonatradorsatus Heller & Snodgrass, 1903 from Syrian Marine 

Waters (Eastern Mediterranean). IJARSET, 6 (3) 2019. 

10. FirasAlshawy, Amir Ibrahim, Chirine Hussein, and MurhafLahlah. First Record of the 

BroadbandedcardinalfishOstorhinchusfasciatus (White, 1790) from the Syrian Marine 

Waters (Eastern Mediterranean).International Journal of Agriculture & Environmental 

Science,6(3),2019. 

11. FirasAlshawy, Amir Ibrahim, Chirine Hussein, MurhafLahlah,(2019). New Distribution of 

the Serpent Eel Ophisurusserpens (Linnaeus, 1758) in Eastern Mediterranean: First Record 

from the Syrian Marine Waters. SSRG International Journal of Agriculture & Environmental 

Science 6(3), 50-52.,2019 

12. FirasAlshawy, Amir Ibrahim, Chirine Hussein, MurhafLahlahFirst record of the oceanic 

puffer Lagocephaluslagocephalus (Linnaeus, 1758) from the Syrian marine waters (eastern 

Mediterranean). Marine Biodiversity Records, 12(1), 11,2019. 

13. FirasAlshawy, Amir Ibrahim, Chirine Hussein, MurhafLahlah.First record of the flat needle 

fish Ablenneshians (Valenciennes, 1846) from Syrian marine waters (eastern Mediterranean)  

Marine Biodiversity Records, 12(15), 2019. 

14. FirasAlshawy, Amir Ibrahim, Chirine Hussein, MurhafLahlah.First record of the spotfin 

cardinal fish Jaydiaqueketti (Gilchrist, 1903) (Teleostei: Apogonidae) from the Syrian 

marine waters (Eastern Mediterranean).Iranian Journal of Ichthyology.6 (2), 2019. 

15. FirasAlshawy, Amir Ibrahim, Chirine Hussein, MurhafLahlah.First record of arrow bulleye, 
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Priacanthussagittarius Starnes, 1988 from the Syrian marine waters (Eastern 

Mediterranean). FishTaxa.4 (2), 2019. 

16. Amir Ibrahim, FirasAlshawy, Chirine Hussein, MurhafLahlah.Confirmation record of the 

spot fin cardinal fish Jaydiaqueketti (Gilchrist, 1903)(Teleostei: Apogonidae) in the Syrian 

marine waters. SSRG International Journal of Agriculture & Environmental Science 6(4), 

48-50.,2019. 

17. Chirine Hussein, Amir Ibrahim, FirasAlshawy. First record of Red cornetfish, 

FistulariapetimbaLacepède, 1803 (Actinopterygii: Fistulariidae) from the Syrian coast. Int. J. 

Aquat. Biol. 7(3): 175-179. 2019. 

18. Amir Ibrahim, Chirine Hussein, FirasAlshawy. New Distribution of Pteragogustrispilus 

Randall, 2013 (Actinopterygii: Labridae) in the Syrian Marine Waters (Eastern 

Mediterranean) International Journal of Agriculture & Environmental Science 6(5), 24-

26.,2019. 

19. Amir Ibrahim, FirasAlshawy,  Chirine Hussein, New distribution of the smith's cardinal fish 

JaydiasmithiKotthaus, 1970 (pisces: apogonidae( in the Syrian Marine Waters (Eastern 

Mediterranean), 21 (67), 2020. Vol. 21, Issue 67, 2020 

 

عات القاعیات الحیوانیة البحریة في المنطقة تحت الشاطئیة مدراسة تحلیلیة وكمیة لتج. ، مھند حسن شیرین حسینازدھار عمار،  .٢٠

 .١٦٩- ٢٥.١٤٧، العدد ٣٨رقم المجلد. مجلة جامعة البعث . ٢٠١٦ ،)سوریا(شمال مدینة الالذقیة 

 ) Length Structured Model(المخزونات السمكیة باستخدام نموذج تركیبة الطول مساھمة في دراسة تقدیر . شیرین حسین .٢١

 .١٠٨-٨٩. ١٥، العدد ٣٨المجلد رقم .مجلة جامعة البعث . ٢٠١٦

سلسلة .  Sardinapilchardus(Walbaum, 1792(تطبیق نماذج جداول الحیاة على جماعات أسماك السردین .  شیرین حسین .٢٢

من مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات  ٢٠١٧لعام )  ٤(العدد ) ٣٩(في المجلد )  ISSN: 2079-3065(العلوم البیولوجیة 

  .العلمیة

  :رسائل الدراسات العلیا والدكتوراه  -١٥

رسالة . لمحافظة الالذقیة البحریةفي المیاه  Trachurusو بعض أنواع الجنس  SynodusSaurusبیولوجیا التكاثر عند النوع  -

 . ٢٠١٤\١٠\٢١تاریخ  ٣١٢یر قید االنجاز للطالبة عفراء درویشو بالقرار رقم ماجست
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. محمیة ابن ھانئ باستخدام النماذج الریاضیةفي  Pagruscoeruleostictusدراسة تحلیلیة لواقع المخزون السمكي ألسماك -

نُوقشت بتاریخ . ٢٠١٥\٠٥\٢٠تاریخ  ٢٩٠فراس أحمد الشاوي بالقرار رقم للطالب الموفد داخلیاً رسالة ماجستیر 

٢٦/٤/٢٠١٧. 

رسالة ماجستیر قید االنجاز للطالب . دراسة دینامیكیة تجمعات القاعیات الحیوانیة في المنطقة الشاطئیة جنوب مدینة الالذقیة -

 . ٢٠١٨\٣\٦تاریخ  ١٥٠٠علي مشھور ابراھیم بالقرار رقم 

رسالة . وسبل إدارتھا في مصیدین سمكیین من الساحل السوري Sparidaeتقییم مخزونات ثالثة أنواع سمكیة من فصیلة  -

  .٢٦/٦/٢٠١٨تاریخ  ٢٦٦٥دكتوراه قید اإلنجاز للطالب فراس أحمد الشاوي بالقرار رقم 

  :ارك فیها وطبیعة المشاركة المؤتمرات والندوات العلمیة التي ش -١٦

1. December 2009: 4th European conference on Coastal Lagoon Research (Montpellier, 

France).  Poster: « Evaluation de l’impact de la pêche artisanale et de loisir et de la 

protection sur la dynamique de la population de sar commun en Méditerranée Nord 

occidentale au moyen d'un modèle de simulation.»  

2. Mai 2010: 39th CIESM Conférence (Venise - Italie). Poster: « Assessing the impact of 

fishing and protection on the dynamics of the sea bream population in the North-western 

Mediterranean Sea using a simulation model ». 

استخدام المودیالت الریاضیة لتقدیر  : ، مشاركة بعنوان وآفاق التنمیة في المنطقة الساحلیة البیئةاالجھادات : ٢٠١٤ -حزیران .٣

  .األھمیة وإمكانیة التطبیق: المخزونات السمكیة

رات النمو لدى أسماك تحدید بارامت: ،مشاركة بعنوان البیئة الساحلیة بین تحدیات التنمیة ومخاطر التلوث: ٢٠١٦ -حزیران .٤

Pagruscoeruleostictus في المیاه الشاطئیة لمدینة الالذقیة. 

: كلیة الطب البیطري، مشاركة بعنوان –جامعة حماه  –المؤتمر الدولي الثاني لتربیة و أمراض الحیوان  : ٢٠١٩ -ننیسا .٥

 .وما  حولھا) مدینة الالذقیة(في محمیة فنار ابن ھانئ  Pagruscoeruleostictusدراسة واقع المخزون السمكي للنوع   

المعھد العالي للبحوث البحریة، مشاركة  –جامعة تشرین  –التغیرات على البیئة الساحلیة و أھم التحدیات :  ٢٠١٩–تموز  .٦

 .الواقع و المطلوب: الرصیف القاري السوري : بعنوان

المعھد العالي للبحوث البحریة، مشاركة  –جامعة تشرین  –أھم التحدیات التغیرات على البیئة الساحلیة و :  ٢٠١٩–تموز  .٧

 . األسباب و المنعكسات: منطقة بانیاس –البحریة السوریة  أربعة أنواع سمكیة تسجل ألول مرة في المیاه: بعنوان
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 المقررات التي تّم تدریسها -١٧: 

-قسم اإلحصاء الریاضي  /تدریس+ منذ إنشاء القسمللمقرر ألول مرة وضع المفردات األساسیة ( مقرر اإلحصاء التطبیقي  - ١

 .ولغایة تاریخه ٢٠١٢منذ العام ) جامعة تشرین -كلیة العلوم /السنة الثالثة 

 .٢٠١٤-٢٠١٣للعام الدراسي ) جامعة تشرین -كلیة العلوم /قسم اإلحصاء الریاضي السنة الثانیة (١مقرر اإلحصاء  - ٢

 ٢٠١١منذ العام ) جامعة تشرین -المعهد العالي للبحوث البحریة/ ماجستیر البیولوجیا البحریة(لنمذجة اإلحصاء البئي وامقرر  - ٣

 .تاریخهولغایة 

) جامعة تشرین - المعهد العالي للبحوث البحریة/ ماجستیر الزراعة البحریة وٕادارة الموارد الحیة( اإلحصاء البئي والنمذجةمقرر  - ٤

 .ولغایة تاریخه ٢٠١١منذ العام 

منذ العام ) جامعة تشرین -المعهد العالي للبحوث البحریة/ ماجستیر الكیمیاء البحریة والتلوث( مقرر اإلحصاء البئي والنمذجة - ٥

 .ولغایة تاریخه ٢٠١١

 ٢٠١١منذ العام ) جامعة تشرین -المعهد العالي للبحوث البحریة/ ماجستیر الجیولوجیا البحریة (مقرر البرمجة والنمذجة  - ٦

 .ریخهولغایة تا

المعهد العالي / ماجستیر الزراعة البحریة وٕادارة الموارد الحیة( واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیةمقرر المخزونات الحیة  - ٧

  .تاریخهولغایة  ٢٠١٤منذ العام ) جامعة تشرین - للبحوث البحریة

 معلومات إضافیة  -١٨: 

 :اللغات األجنبیة

   جید جداً محادثة وكتابة /الفرنسیة/ 

  جداً  محادثة وكتابة جید/اإلنكلیزیة/ 

  اللغة األم/العربیة/  

  


