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 .يتالكو 
حاالت  راسية  –كتاب استخ ام أنظمة المعالجة الطبيعية لمعالجة ميا  الصرف الصحي  .4

 .2005الكويت  –الديئة العامة للبيئة  –لبعض الم ن العربية 

5.Chromatographic Analysis of the environment. Chapter 17,Third  

Edition, CRC  Press,Taylor&Francis, 2006. 

6. Reducing methane emissions from municipal solid waste landfills by  

using mechanical biological treatment (Case Study Wady Alhaddeh 

(MBT) plant, In Tartous).Springer International Publisher, 

2019,(under publishing).  

 .2017(مة للنفايههات االلكترونيههة والكدربائيههة ليههل عربههي استرشهها ي حههول )اس ار  السههلي . .7     
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 منشورات جامعة تشرين-الدن سة البيئية
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سلسهههلة العلهههوم  –فهههي مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث المحكمهههة  نشهههورم بحهههث .9
الميهههها  بطريلههههة التخثيههههر  معالجههههة"  بعنههههوان 1993 -(1السلسههههلة ) -(15المجلهههه ) -الدن سههههية

 ." األلمنيومالكدربائي باستخ ام إلكترو ات 
 1997 -تمهههوز–( 7العههه   ) – مجلهههة باسهههل األسههه  للعلهههوم الدن سهههيةفهههي  منشهههور بحهههث. 10

 المخلفات الصلبة في م ينة الالذقية". معالجةبعنوان "
العلهههوم  سلسهههلة -المحكمهههةفهههي مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث  منشهههور بحهههث. 11

نظهههم المعالجهههة الطبيعيهههة لميههها  الصهههرف الصهههحي  كفههها   تليهههيمبعنهههوان "  1998 -الدن سهههية 
 افظة حما  ".محطة السلمية في مح  راسةحالة  –بطريلة بحيرات األكس   

-(2العهه  ) -(16المجلهه  ) –بحههث منشههور فههي مجلههة جامعههة  مشههق للبحههوث الدن سههية . 12
بعنهههوان "  راسهههة تطهههور أجنهههاس الطحالهههب فهههي بحيهههرات األكسههه   للمعالجهههة البيولوجيهههة  2000

 لميا  الصرف الصحي في م ينة السلمية محافظة حما  " .
سلسههلة العلههوم  - ت والبحههوث المحكمههةفههي مجلههة جامعههة تشههرين لل راسهها منشههور بحههث. 13 

بعنههههوان " تعيههههين المتحههههوالت التصههههميمية للوحهههه   الم مجههههة لمعالجههههة ميهههها   2002 -الدن سههههية
 الصرف الصحي".

سلسههلة العلههوم  - فههي مجلههة جامعههة تشههرين لل راسههات والبحههوث المحكمههة منشههور بحههث .14
 الذقية ".يات المشافي في م ينة البعنوان " إ ار  نفا 2003 - الدن سية

سلسهههلة العلهههوم  –بحهههث منشهههور فهههي مجلهههة جامعهههة البعهههث لل راسهههات والبحهههوث العلميهههة  .15
بعنوان " إيجا  عالقة رياضية لتح ي  جرعة المخثهر المثلهى تبعها لهبعض  2006  -الدن سية 
          ) حالة  راسة محطة تصفية ميا  الشرب م ينة حما  باللصير( . ةالميا  السطحيمواصفات 

سلسههههلة العلههههوم  –تشههههرين لل راسههههات والبحههههوث العلميههههة بحههههث منشههههور فههههي مجلههههة جامعههههة .16
بعنههههوان " تحويههههل المخلفههههات الصههههلبة لمعاصههههر الزيتههههون إلههههى سههههما    2008 الدن سههههية ،
 عضوي " .

سلسهههلة العلهههوم  –. بحهههث منشهههور فهههي مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث العلميهههة 17
 نموذج رياضي للتنبه  بكميهة النفايهات الطبيهة الناتجهة " تطويربعنوان  2011 –الدن سية 

 . عن مشافي م ينة الالذقية "
سلسهههلة العلههههوم  –بحهههث منشهههور فههههي مجلهههة جامعههههة تشهههرين لل راسههههات والبحهههوث العلميههههة  .18

تليههيم كفهها   وحهه   إزالههة الملوحههة ومحطههة المعالجههة فههي إزالههة بعنههوان " 2012 –الدن سههية 
 ".المخلفات السائلة لشركة مصفا  بانياس بعض المعا ن    الثليلة في
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سلسهههلة العلهههوم  –منشهههور فهههي مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث العلميهههة  بحهههث .19

،بعنوان " راسة بعض م شرات التلوث للميا  الجوفية في محهيط مركهز 2013 – الدن سية
 وا ي الد   لمعالجة المخلفات الصلبة في محافظة طرطوس".

سلسههههلة العلههههوم  –لل راسههههات والبحههههوث العلميههههة  البعههههثر فههههي مجلههههة جامعههههة منشههههو  بحهههث .20
طلهة اس ار  البيئية للمنصرفات السائلة في المن" ، بعنوان 2014لعام  36المجل   -الطبية

 الصناعية في طرطوس".
سلسهههلة العلهههوم  –منشهههور فهههي مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث العلميهههة  بحهههث. 21

 الصلبة البل ية النفايات إ ار  في البيئي الوعي  ور" بعنوان  2014 – البيولوجية
 .الالذقية محافظة في مي انية  راسة      
سلسههههلة العلههههوم  –لل راسههههات والبحههههوث العلميههههة  البعههههثمنشههههور فههههي مجلههههة جامعههههة  بحهههث. 22

 ر وأثه لألسهر  واالقتصا ي الثلافي المستوى" بعنوان  ،2014 لعام 36المجل   -اسنسانية
 .الصلبة النفايات ونوعية حجم لىع

سلسههههلة العلههههوم  –منشههههور فههههي مجلههههة جامعههههة تشههههرين لل راسههههات والبحههههوث العلميههههة  بحههههث. 23
 مساهمة في تطهوير عمليهات جمهع وترحيهل النفايهات الصهلبة " بعنوان  2015 – الدن سية

 ". باستخ ام نظم المعلومات الجغرافية الالذقية  ينةم في
سلسههههلة العلههههوم  –لل راسههههات والبحههههوث العلميههههة  البعههههثجامعههههة  منشههههور فههههي مجلههههة بحهههث. 24

واقهههههع الهههههوعي البيئهههههي لتههههه وير النفايهههههات " ، بعنهههههوان 2015لعهههههام  37المجلههههه   -اسنسهههههانية
 البالستيكية وطرق التخلص مندا  راسة مي انية في محافظة الالذقية" .

لعهههام  38مجلهه  ال –لل راسههات والبحههوث العلميهههة  البعهههثمنشههور فهههي مجلههة جامعههة  بحههث. 25
، بعنهههههوان " اسهههههتخ ام الزيوليهههههت الطبيعهههههي سزالههههههة الفانههههها يوم والنيكهههههل مهههههن الميهههههها  2016

 الصناعية ".
سلسهههلة العلهههوم  –منشهههور فهههي مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث العلميهههة  بحهههث. 26

" بعنههوان  2016( لعههام 3( العهه   )  38( فههي المجلهه  ) ISSN:2079-3081) الدن سههية
بعهههههاث الميتهههههان مهههههن مطهههههامر النفايهههههات البل يهههههة الصهههههلبة باسهههههتخ ام المعالجهههههة تخفهههههيض ان

 معمل وا ي الد  ، طرطوس(". :الميكانيكية البيولوجية ) حالة ال راسة
 

سلسهههلة العلهههوم  –منشهههور فهههي مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث العلميهههة  بحهههث .27
 "بعنوان  2017( لعام 2( الع   )  39( في المجل  ) ISSN:2079-3081) الدن سية
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فهههي محهههيط مكهههب البصههههة  CODو BOD راسهههة تغيهههر م شهههري تلهههوث الميهههها  الجوفيهههة      
 بالعالقة مع الظروف الدي رولوجية".

لعههام  39المجلهه   –لل راسههات والبحههوث العلميههة  البعههثمنشههور فههي مجلههة جامعههة  بحههث . 28
اص والكها ميوم فهي أثر تطبيق حمهة  الصهرف الصهحي فهي تهراكم الرصه، بعنوان " 2017

 ".التربة واألوكاليبتوس المنلاري في مزرعة ف يو ) الالذقية(
 

29.Use of Syrian natural ziolite for heavy metals removal from 

industrial waste water: factors and mechanism. Journal of 

Entomology and Zoology Studies( ISSN2320-7078),Volume 

5,Issue 4,2017, New Delhe,India.   
لعهههام  40المجلهه   –لل راسههات والبحههوث العلميهههة  البعهههثمنشههور فهههي مجلههة جامعههة  بحههث .30

 في م ينة الالذقية"   اآلثار البيئية للنفايات الصلبة لمكب البصة" ، بعنوان2018
ام لعههه 41المجلهه   –لل راسههات والبحههوث العلميهههة  البعهههثمنشههور فهههي مجلههة جامعههة  بحههث. 31

، بعنوان " تطوير البنى التحتية الدن سية لمحمية الشهو  واألرز ألرهراض السهياحة 2019
 البيئية بالتعاون مع هيئة االستشعار عن بع  وباستخ ام نظام المعلومات الجغرافي ".

لعهههام  43المجلهه   –بحههث منشههور فهههي مجلههة جامعههة البعهههث لل راسههات والبحههوث العلميهههة . 32
ار  البيئيههههههة لبالسههههههتيل التعبئههههههة والتغليههههههف فههههههي المنشهههههه ت الخ ميههههههة اس ، بعنههههههوان " 2021

 ". والصناعية والتجمعات السكنية في م ينة طرطوس 

 في المؤتمرات: التي شارك بها األبحاث -ب
الههه ولي  المههه تمر المعالجهههة الطبيعيهههة ببحيهههرات األكسههه   ". نظهههم تطهههويربحهههث بعنهههوان "  .33

 15 -12   مههن  –مصههر  –اسسههكن رية  أفضههلالدن سههة نحههو بيئههة   الثههاني حههول  ور 
 .1998أول  كانون

الصرف الصحي والصناعي". أسبوع  بميا تلوث الميا  الشاطئية  مخاطربحث بعنوان " . 34
 .2000الثاني  تشرين  9 – 4 منالالذقية  –العلم األربعين، جامعة تشرين 

فههي محافظههة الالذقيههة ".  صههلبةاللنظههام معالجههة الفضههالت  البيئههي التليههيمبحههث بعنههوان ". 35    
 /26/4 -24 مهنألمانيها  –روسهتول : األوروبي العربي الحا ي عشر لحماية البيئة  الم تمر
2001. 

ي حالة بحث بعنوان " استخ ام األراضي الرطبة المشي   لمعالجة ميا  الصرف الصح  .36
 12-10انيا من ألم -تولروساألوروبي العربي:  الم تمر البيئيالالذقية "     راسة منطلة 
 .2002تشرين األول 
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السهههورية سمكانيهههة اسهههتخ ام الحمهههة  الناتجهههة عهههن معالجهههة ميههها   "المعهههاييربحهههث بعنهههوان   .37
المهههه تمر اسقليمههههي األول حههههول إ ار  الحمههههة  الناتجههههة عههههن ميهههها   المنزليههههة"الصههههرف الصههههحي 

  الحمة  الناتجة عهن ميها  الصرف الصحي وطرق معالجتدا الم تمر اسقليمي األول حول إ ار 
 .2003 –الكويت  الصرف الصحي وطرق معالجتدا:

بحههث بعنههوان " معههايير اختيههار مواقههع ر م النفايههات الصههلبة ،  راسههة حالههة بعههض المهه ن   .38
 –حلههب المهه تمر الهه ولي حههول اس ار  البيئيههة للنفايههات الصههلبة فههي المهه ن العربيههة : السههورية" 

2004. 
ة اسهتخ ام المنظومهات الطبيعيهة فهي تنليهة األطهوار المائيهة الملوثهة ".ورشههبحهث بعنهوان "  .39

عمههههل حههههول  إ ار  ومعالجههههة الميهههها  فههههي المنههههاطق الجافههههة وشههههبه الجافههههة التههههي أقامتدهههها نلابههههة 
المكتههههب اسقليمههههي لغههههرب  –المدن سههههين بحلههههب بالتعههههاون مههههع برنههههامة األمههههم المتحهههه   للبيئههههة 

 .  2007نيسان  30-28آسيا،حلب من 
ار  . بحهث بعنهوان " اس ار  البيئيههة المتكاملهة للمنههاطق السهاحلية " . ورشههة عمهل حههول اس  40

مة فهرع طرطهوس بالتعهاون مهع برنها –البيئية للمناطق الساحلية التهي أقامتدها نلابهة المدن سهين 
 . 2008تموز  24 -23البحرين ، طرطوس من  – األمم المتح   للبيئة مكتب ررب آسيا

عنوان " التشغيل الجيه  والصهيانة مهن أجهل إنتهاج أنظهف للمشهاريع الصهناعية " . . بحث ب 41
اون مهع الذي أقامتهه نلابهة المدن سهين السهوريين بالتعه ال ولي األول للدن سة الكيميائيةتمر الم  

 .2009شباط  12إلى 10جامعة البعث، من  –كلية الدن سة الم نية  –جامعة البعث 
لمنشهههه ت ل راسههههة التكههههاليف البيئيههههة و ورههههها فههههي اتخههههاذ اللههههرارات . بحههههث بعنههههوان"  وافههههع ا42

ليمهي فرع طرطهوس بالتعهاون مهع المركهز اسق-االستثمارية".الن و  التي أقامتدا نلابة المدن سين
  2010 /30/6-29 األر ن، في الفتر  من-منظمة الصحة العالمية-ألنشطة الصحة العالمية

تمر التابعة لدها " .المه   تصلبة في جامعة تشرين والمنش بحث بعنوان " إ ار  النفايات ال .43
 6المدعههه  العهههالي لبحهههوث البيئهههة، بمناسهههبة يهههوم البيئهههة العهههالمي، -الهههذي أقامتهههه جامعهههة تشهههرين

 م .2010حزيران 
بحهههث بعنهههوان " تطهههوير العالقهههة بهههين البحهههث العلمهههي بالجامعهههات والمجتمهههع " . المههه تمر  .44

 ،الواقع والطمههو  العلمههي فههي تلبيههة متطلبههات التنميههةر البحههث األول للبحههث العلمههي بعنههوان  و 
 . 2011نيسان 27جامعة تشرين ،

ألول، . بحههث بعنههوان " األهميههة البيئيههة واالقتصهها ية لتهه وير النفايههات " . اليههوم الكيميههائي ا45
 .2011معة تشرين جا-كلية العلوم 
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  الجههامعي( " . نهه و  األسهه .بحههث بعنههوان " اس ار  البيئيههة المتكاملههة للمستشههفيات ) مشههفى 46
تشههرين ،العههالي لبحههوث البيئة المعدهه -جامعههة تشههرينالجامعيههة،  المنشهه تاألمههن والسههالمة فههي 

 م .2014ثاني 
منظومهههة  -بحهههث بعنهههوان " إ خهههال البعههه  البيئهههي فهههي تخطهههيط المنهههاطق السهههكنية الج يههه   .47
خلفهههات الصهههلبة " . المههه تمر الهههوطني حهههول )  ور الم سسهههات العلميهههة والبحثيهههة فهههي إعههها   الم

 م . 25/11/2014-24 مشق ، -الديئة العليا للبحث العلمي-اسعمار (
مي األسبوع العل" اسعمار مرحلة إعا    متطلبات البنا  المست ام في "بحث بعنوان . 48

 . 17/3/2016 - 13/3ة إعادة اإلعمارالمتطلبات البيئية في مرحلالبيئي حول 

 ار  " التخطيط البيئي لألحيا  السكنية الج ي   بالعالقة مع منظومة إث بعنوانح. ب 49
 لول(والح مؤتمر إعادة اإلعمار في سورية بأيد وطنية ) الرؤى واالستراتيجيات.المخلفات"

 م . 8/7/2019-7الالذقية، -كلية الدن سة الم نية–جامعة تشرين -

 المؤتمرات التي شارك بها: -ـج

مههن     –مصههر  –المهه تمر الهه ولي الثههاني حههول  ور الدن سههة نحههو بيئههة أفضل.اسسههكن رية  .1
 .1998كانون أول   15 -12

ن الالذقية م –ن و  واقع التلوث في الساحل السوري أسبوع العلم األربعين، جامعة تشرين  .2
 .2000تشرين الثاني   9 – 4

 -24ألمانيههها مهههن  –العربهههي الحههها ي عشهههر لحمايهههة البيئهههة. روسهههتول المههه تمر األوروبهههي  .3
26/4/ 2001. 

تشهههرين األول  12-10ألمانيههها مهههن  -األوروبهههي العربهههي روسهههتول 2002المههه تمر البيئهههي  .4
2002. 

المههه تمر اسقليمهههي األول حهههول إ ار  الحمهههة  الناتجهههة عهههن ميههها  الصهههرف الصهههحي وطهههرق  .5
 .2003 –الكويت  –معالجتدا

 .2004 –حلب - ولي حول اس ار  البيئية للنفايات الصلبة في الم ن العربية الم تمر ال .6

 InWentورشة العمل بعنوان: "إ ار  التطور في قطاع الميها " المنظمهة مهن قبهل م سسهة  .7
 .2004تموز  24-20األلمانية والتي عل ت في عمان، األر ن من 

-يهةالمملكهة المغرب-.آرا يرةلتنميهالم تمر ال ولي الثاني حهول ته بير ومعالجهة النفايهات وا .8
2005. 

 .2005كانون أول  5 – 3الم تمر الخليجي للبيئة والتنمية. الكويت، من  .9

 .2006تشرين الثاني  22-20لم تمر ال ولي حول الصناعة الخضرا  .البحرين، . ا10    
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 يمة ال ار  السههلالمهه تمر السههوري األلمههاني األول حههول " األسههاليب العلميههة والعمليههة فههي ا.  11    
 . 2008نيسان  2 -1. حلب ، للمخلفات الصلبة في محافظة حلب " 

 سهين ورشة عمل حول " تلييم األثر البيئهي للمشهاريع التنمويهة " . فهرع حلهب لنلابهة المدن . 12    
آذار  11-10مكتههب رههرب آسههية، حلهههب،  –بالتعههاون مههع برنههامة األمههم المتحههه   للبيئههة 

2009. 

 رعايهة تمر العالمي للطاقة بعنوان " الطاقهات الب يلهة والمتجه    " الهذي عله  ب مشهق بالم.  13     
  م .2010/ 22/7-20لمنظمة العالمية للطاقة في الفتر  من ا

المهه تمر الههوطني  حههول ) اآلثهههار الصههحية والبيئيههة للملوثهههات فههي البيئههة المائيهههة  .14
جرا ات السيطر  ( ، رئيس الجلسة الثانية وعضو  لجنة التوصيات ، المعده  العهالي وا 

 م . 2012/ 5/6جامعة تشرين ،  -لبحوث البيئة 

ئيههة الورشههة األولههى للبيئههة والتههراث السههاحلي . ورقههة علميههة بعنههوان ) الهه وافع البي .15 
 م .2012 /7/ 12-10واالقتصا ية لت وير النفايات الصلبة ( ، الالذقية 

. محاضهر  بعنهوان ) إ ار  النفايهات   تجه  . ورشة عمل حول الطاقهات الب يلهة والم16
واسههههههههتخ امدا فههههههههي الطاقههههههههات الب يلهههههههههة ( ، نلابههههههههة المدن سههههههههين ، فههههههههرع طرطهههههههههوس ، 

 م .17/10/2012
الدن سههههية .  مإ مههههاج البعهههه  البيئههههي فههههي ال راسههههات والتصههههامي . ورشههههة عمههههل حههههول17

لابهههة محاضهههر  بعنهههوان ) التوجدهههات اسرشههها ية للمههه ن الصهههناعية الصههه يلة للبيئهههة ( ، ن
 م .12/12/2012المدن سين ، فرع طرطوس ، 

" مسههاهمات ور ى بيئيههة  لنهها ي البههاحثين الشههباب البيئههي فههي  ورشههة عمههل حههول .18
، بمناسههههههههبة اليههههههههوم الههههههههوطني للبيئههههههههة، المعدهههههههه  العههههههههالي لبحههههههههوث جامعههههههههة تشههههههههرين " 

 م .3/11/2014البيئة،
ن ، وزار  ال ولهة لشه و .الملتلى العلمي األول حول ) تحليل وتليهيم الخطهر البيئهي (19

 . 2/3/2016 -29/2البيئة،  مشق 
. مههه تمر " البرنهههامة الهههوطني لتةهيهههل وتههه ريب الكهههوا ر الدن سهههية الالزمهههة سعههها   20

برعاية السي  المدن س رئيس مجلس الوزرا ، جامعة  مشق، كليهة الدن سهة  اسعمار"،
 م. 2017أيلول  13-11الم نية، 

بيئة فهي صهناعة الهنفط والغهاز(، بمناسهبة يهوم البيئهة ) حماية ال ورشة عمل حول. 21
الهههوطني، برعايهههة السهههي  الههه كتور رئهههيس جامعهههة تشهههرين، والتهههي أقامدههها المعدههه  العهههالي 

 ، في جامعة تشرين.2021تشرين الثاني  9-8لبحوث البيئة، خالل الفتر  



 Page 9 of 12   السيرة الذاتية:  أ.د. هيثم شاهين  

 :التدريسية األعمال -5
 سوريا –الالذقية  –تشرين  جامعة

 .رابعةالدن سة الم نية، السنة ال كلية (.2021-1992) الصلبةالمخلفات  معالجة .1

 الدن سة الم نية، السنة الخامسة. كلية (.2021-2009) خطر  الالمخلفات  معالجة .2
 الدن سة الم نية، السنة الخامسة. كلية(.1994-1993ميا  الشرب ) معالجة .3
 خامسة.الدن سة الم نية، السنة ال كلية(.1996-1995البيئية ) الدن سة .4

(، قسههم الدن سههة البيئيههة، كليههة الدن سههة الم نيههة، 2008-2003الصههرف الصههحي والصههناعي ) .5
 .ال راسات العليا  بلوم

( ، ماجستير ال راسات العليها ، المعده  العهالي لبحهوث  2014-2009أسس البحث العلمي.)  .6
 البيئة .

 ت العليههها ، المعدههه  العهههالي( ، ماجسهههتير ال راسههها 2012- 2009الكيميههها  البيئيهههة المائيهههة ) .  7
 . لبحوث البيئة

عدهه  ماجسههتير ال راسههات العليهها ، الم ( ، 2013 -2010. اس ار  البيئيههة والتنميههة المسههت امة )  8
 . العالي لبحوث البيئة

ماجسهههتير ال راسهههات العليههها ، المعدههه  العهههالي  ( ،2012تللهههيص النفايهههات واسنتهههاج األنظهههف ) . 9
 . لبحوث البيئة

 . ماجستير ال راسات العليا ، المعد  العالي لبحوث البيئة (،2018ييم المخاطر ) تل .10
 

 سوريا: –حلب  –حلب  جامعة
 الدن سة الم نية، السنة الرابعة. كلية (.1995-1994الكيميا  والميكروبيولوجيا ) .1
 الدن سة الم نية، السنة الخامسة. كلية (.1997-1996( )2الصرف الصحي ) .2

 
 
 :والمهنية العلمية خبرةال -6

 (.2001-1992) -جامعة تشرين –البيئية  الدن سةمجلس قسم  عضو .1
-1992جامعهههة تشهههرين، ) الم نيهههة،كليهههة الدن سهههة  ،علهههى مخبهههر الدن سهههة البيئيهههة مشهههرف .2

1994.) 
كليههة  1996أيههار  9-8البيئيههة،  الدن سههةمههنظم وملههرر للنهه و  العلميههة األولههى للسههم  عضههو .3

 تشرين.جامعة  –الدن سة الم نية 
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 التخرج. مشاريع الماجستير و ال كتورا  و رسائل على الع ي  من مشرف .4

إ ار  النفايهههات الصهههلبة للمههه ن المحليهههة فهههي محافظهههة الالذقيهههة  مشهههروعمحلهههي لتليهههيم  خبيهههر .5
 م.2001كانون الثاني ، اليابانية JICAالممول من قبل شركة 

 م.2003ي حوض الساحل السوري عضو اللجنة التوجيدية العليا لتنظيم الموار  المائية ف .6

شههبه الطبيعيههة لمعالجههة ميهها  الصههرف الصههحي، معدهه   لورشههة العمههل حههول األنظمههةمههنظم  .7
 .2003كانون الثاني  1 – 2002كانون أول  28الكويت  –الكويت لألبحاث العلمية 

مهههنظم للمههه تمر اسقليمهههي األول حهههول "التلنيهههات المالئمهههة لمعالجهههة ميههها  الصهههرف الصهههحي  .8
عا   استخ امدا"  البل ية كهانون  4-2 –جامعهة تشهرين  –المعد  العالي لبحوث البيئة  –وا 
 .2003األول 

سلسهههلة العلهههوم  –عضهههو هيئهههة تحريهههر مجلهههة جامعهههة تشهههرين لل راسهههات والبحهههوث العلميهههة  .9
  2006البيولوجية ، 

 . 2008يم العالي في اللجنة الوطنية ل راسة النفايات الصلبة لممثل وزار  التع .10

 ائلةحهول"إ ار  النفايهات الصهلبة والسهللجنة العلمية ألسهبوع العلهم التاسهع واألربعهين عضو ا .11
 11-9الملههرر علهه   فههي جامعههة البعههث ، خههالل الفتههر   فههي سههورية، الواقههع وآفههاق التطههوير"

 . 2009تشرين الثاني 

 . 2009 إ ار  النفايات الطبية   ليل عضو اللجنة الوطنية ل راسة وتع يل . 12
 م .2010نلابة المدن سين،  مشق  -ة الت ريب والتةهيل في الدن سة البيئيةعضو لجن.  13

ضههو فريههق التخطههيط اسقليمههي ) قطههاع البيئههة ( ضههمن اللجنههة المشههكلة علههى مسههتوى . ع 14
 .وحتى تاريخه 2009محافظة الالذقية منذ عام 

 م .2012منسق االتفاقية العلمية الموقعة بين وزار  البيئة وجامعة تشرين منذ عام .  15

، الصهها ر عههن 15/21/2014تههاري   /141الخبههرا  المشههكلة بههاللرار رقههم /عضههو لجنههة .  16
 ةمحهههههههههافظ طرطهههههههههوس، لوضهههههههههع  راسهههههههههة لمكبهههههههههات النفايهههههههههات العشهههههههههوائية فهههههههههي محافظههههههههه

 .م2014/2015طرطوس،

، الصههها ر عهههن 25/2/2015تهههاري   /780المشهههكلة بهههاللرار رقهههم /الخبهههرا  عضهههو لجنهههة . 17
تنمويههة للمنطلههة السههاحلية، ضههمن إطههار معطيههات  راسههة محههافظ الالذقيههة، لوضههع  راسههة 

 م.2015المخطط اسقليمي، 

)إعهها   تةهيههل مكبههات النفايههات العشههوائية فههي محافظههة   راسههة . رئههيس فريههق العمههل لعلهه  18
  ، المبرم بين جامعة تشرين و محافظة طرطوس .2017-2016(طرطوس
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 ا:شارك به يالدولية التوالمنح الدورات التدريبية  -7
  الواليهههات المتحههه  –الههه ولي  الزائهههرفهههي مجهههال التربيهههة البيئيهههة ضهههمن إطهههار برنهههامة   ور  . 1   

 .1997 –األمريكية 
 –الصهحي للتجمعهات السهكانية الصهغير   الصرف ور  ت ريبية في مجال معالجة ميا  .    2        

 .2001–ألمانيا 
معهة جا –تواصهل  ائهم بهين المجتمعهات اسنسهانية  ور  ت ريبية بعنوان حماية البيئة هي .   3       

 .2003 –ألمانيا  –روستول 

 منحة تيمبوس من قبل االتحا  األوروبي حول تطوير نظام ال راسات العليا في المعده .    4
 .2004 –بلجيكا  –بجامعة تشرين العالي لبحوث البيئة 

 

 
 العلمية  التقارير -8
السهههاحل  ضلبحهههث لصهههالي الم يريهههة العامهههة لحهههو أنجهههز ا السهههن.تليهههيم جهههو   ميههها  حهههوض  .1

 م ، الالذقية .2000أيلول –بالتعاون مع جامعة تشرين، آب 
ة البحههث لصههالي بل يهه أنجههزالنفايههات الصههلبة فههي المهه ن المحليههة لمحافظههة الالذقيههة  . إ ار  .2

 م .  2001اليابانية ، كانون الثاني    J ICA الالذقية بالتعاون مع م سسة
البحههث  أنجههز ر التلههوث اسشههعاعي بمواقههع الشهركة السههورية لنلههل الههنفط .  راسهة وكشههف بهه .3

تشهههرين  4 جامعهههة تشهههرين ، عبانيهههاس بالتعهههاون مههه –لصهههالي الشهههركة السهههورية لنلهههل الهههنفط 
 م . 2005الثاني 

ر  دلوليههة  ، فهه بال ىحالههة  راسههة : مللههب قههر –تليههيم األثههر البيئههي لملالههب النفايههات الصههلبة  .4
 م .  2005لبحث لصالي بل ية البدلولية كانون أول  والزوبار.  أنجز ا

 لومهههة ذات طهههورين :صهههلب )رمهههال السهههاحنظفهههي م راسهههة معامهههل تهههوزع بعهههض الملوثهههات  .5
والصهرف الصهحي ( المعده  العهالي لبحهوث البيئهة ، جامعهة  بسائل )ميا  الشر   (السوري
  .م 2006كانون أول  ن ، الالذقية،تشري

ات ميههها  الشههرب لم ينهههة الالذقيهههة . أنجهههز البحهههث لصهههالي الكلهههور المتبلهههي فهههي شهههبك راسههة  .6
 .2006 آذار، الشرب،جامعة تشرين بالتعاون مع م سسة ميا  

معالجهههة أوليهههة لميههها  الههه خل فهههي محطهههات توليههه  البخهههار والتحليهههة . أنجهههز البحهههث لصهههالي  .7
 .2008 حزيران، تشرين،جامعة 

 زطرطهوس. أنجهوبيهة مهن م ينهة تليهيم األثهر البيئهي سنشها  مطهار مه ني فهي المنطلهة الجن .8
 2019محافظة طرطوس، كانون الثاني  لصالي
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 الخبرات التدريبية: -  9 
ي فههة للعههاملين التههي قههام بدهها المعدهه  العههالي لبحههوث البيئهه محاضــر أساســي فــي الــدورات التدريبيــة

 ة:التي تضمنت العناوين التاليشركة مصفا  بانياس، والشركة السورية لنلل النفط ببانياس و 
 تلييم األثر البيئي .1
 إ ار  عمليات السيطر  على التلوث وحماية البيئة في المصافي .2
 إ ار  عمليات معالجة الميا  الصناعية والمخلفات السائلة للمصافي .3
 إ ار  عمليات معالجة السل ج المطرو  من مصافي النفط وطرق المعالجة .4
 األساليب الح يثة في معالجة تلوث ميا  التبري  .5
 ظة على البيئة في قطاع نلل وتخزين النفط والغاز؛المحاف .6

 معالجة الميا  المرافلة والسل ج في صناعة النفط والغاز؛ .7

 : التالية محاضر أساسي في الدورات التدريبية
 .2006. أ سس ومعايير تلييم ميا  الشرب وحمايتدا. طرطوس ، كانون أول  8      
 . 2007ومكبات اللمامة . الحسكة ، حزيران  . محطات معالجة النفايات الصلبة 9      
 . 2007. الصناعة الخضرا . طرطوس ، تموز 10     
 . 2008. المراجعة البيئية للمنش ت الصناعية  ، نيسان ، 11     
 .2010. اس ار  المتكاملة للنفايات الصلبة . حمص ، تموز، 12     
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عههن البحهث بعنههوان ) راسههة  الدن سههيةم للعلهوم  2000العلمههي لعههام  للبحهث باسههل األسهه  جهائز 

لميها  الصهرف الصهحي فهي  البيولوجيهةتطور أجناس الطحالب في بحيهرات األكسه   للمعالجهة 
 .محافظة حما   –م ينة السلمية 
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 السورية للمعلوماتية. العلميةالجمعية  عضو 
 السوريين. المدن سيننلابة  وعض 
 السورييننلابة المعلمين  عضو. 
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