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 تشرینجامعة _ بحوث البحریة لالمعهد العالي ل_قسم الكیمیاء البحریة : مكان العمل 4-

 عربي سوري: الجنسیة 5-

 )جید(اإلنكلیزیة : غةلال 6-

 :میةلالمؤهالت الع 7-

 .جامعة دمشق_ إجازة في الكیمیاء التطبیقیة  -

 .جامعة تشرین_ یة لیلوم في الكیمیاء التحلدب -

 .جامعة تشرین_ یة لیلماجستیر في الكیمیاء التح -



_ في قسم الكیمیاء البحریة  )ى األعماللمشرف ع(یمیة لعضو هیئة تع: میةلالمرتبة الع 8-

 جامعة تشرین_ بحوث البحریة لالمعهدالعالي ل

 :التي اقوم بتدریسها المقررات: التدریس 9-

  )لطالب ماجستیر الكیمیاء البحریة(یل اآللي لالتح1.

  ) البحریةلطالب ماجستیر الكیمیاء (كیمیاء النظم البیئیة البحریة  2.

 ) البحریةلطالب ماجستیر الكیمیاء (كیمیاء حیویة بحریة  3.

 ) البحریةلطالب ماجستیر الكیماء (وث لبیئة بحریة وت 4.

 ) البحریةلطالب ماجستیر الكیمیاء (هیدروكیمیاء وجیوكیمیاء  5.

 ) البحریةلطالب ماجستیر الجیولوجیا (فیزیاء وكیمیاء البحار  6.

 ) راعةالبحریةجستیر الز لطالب ما(وث لبیئة بحریة وت 7.

 ) البحریةلطالب ماجستیر البیولوجیا (وث لكیمیاء بحریة وت 8.

  )لطالب السنة الثالثة جیولوجیا بحریة(كیمیاء بحریة  9.

  

  :الدورات التدریبیة والخبرات 10-

_ الذري صاالمتصادورة تدریبیة لتحلیل العناصر المعدنیة الثقیلة في عینات بحریة بواسطة جهاز  1.

 ٢٠٠٦_ فرنسا _ موناكو

 .بحوثلالمعهد العالي ل_ تیجیة ومبادئ أخذ العینات البحریة وطرق معالجتها وحفظها رااست 2.

 ٢٠٠٧_ جامعة تشرین _ البحریة 

 ٢٠٠٧_ دمشق _ هیئة الطاقة الذریة _ دورة البرنامج الوطني لضبط الجودة .3.

 ٢٠٠٨_ شرین جامعة ت_ دورة السالمة في المخابر الكیمیائیة .4.

 ٢٠١٢_ فرنسا _ موناكو _ یل العناصر النذرة في العینات البحریة لدورة تدریبیة لتح.5.

 . (ICDL) الشهادة الدولیة لقیادة الحاسوب 6.

  .جامعة تشرین_ غات لالمعهد العالي ل_ یزیة لغة االنكلوثیقة اختبار مقدرة بال 7.

  

  



 :میة في المجالت المحّكمةلالع راتالنش -١١

 ةلتوزع بعض العناصر المعدنیة الثقی. اسامة عبدو؛ غیاث عباس ؛ سیف الدین نور الدین 1.

 ٢٠٠٨ة جامعة تشرین، لالنذرة في رسوبیات مصب نهر الكبیر الشمالي، مج .

 ةلوك بعض العناصر المعدنیة الثقیلس. اسامة عبدو؛ غیاث عباس ؛ سیف الدین نور الدین  2.

 ٢٠٠٨ة جامعة تشرین، لالكبیر الشمالي، مج النذرة في میاه مصب نهر .

 عزت؛ محمد بكر ؛ غیاث عباس ؛ ازدهار عمار ؛ ي لاحمد قره ع؛ سیف الدین نور الدین  3.

 وریة فيلاستخدام شبكة دولیة لرصد المركبات الهیدروكربونیة الك. اسامة عبدو؛ عربیة 

 ٢٠٠٧ة جامعة تشرین، لالمیاه البحریة السوریة، مج .

 عزت؛ محمد بكر ؛ غیاث عباس ؛ ازدهار عمار ؛ ي لاحمد قره ع؛ الدین نور الدین  سیف 4.

 استخدام شبكة دولیة لرصد الهیدروكربونات البترولیة في البیئة. اسامة عبدو؛ عربیة 

 ٢٠٠٧ة جامعة تشرین، لالبحریة السوریة، مج .

 عزت؛ محمد بكر ؛ عباس غیاث ؛ ازدهار عمار ؛ ي لاحمد قره ع؛ سیف الدین نور الدین  5.

 ة النذرة في البیئة البحریةلاستخدام شبكة دولیة لرصد العناصر الثقی. اسامة عبدو؛ عربیة 

  ٢٠١٢ ة جامعة تشرین،لالسوریة، مج .


