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منذ جامعة تشرين للعام الدراسي -)السنة األولى( البحرية الدراسات العليا في الكيمياءلطالب ماجستير كيمياء حيوية بحرية  -
 8216وحتى عام   8227عام 

   جامعة تشرين-)السنة األولى( البحرية الدراسات العليا في االبيولوجيالطالب ماجستير  )العضوي( كيمياء بحرية وتلوث -
 8216حتى و  8217 من العام و   8212وحتى عام   8227 منذ عام  للعام الدراسي

  2019وحتى 8226 منذ عام جامعة تشرين للعام الدراسي -كلية العلوم  –ولوجيا يطالب السنة الثالثة ج كيمياء بحرية -
تشرين للعام  جامعة -)السنة األولى( البحرية الدراسات العليا في الجيولوجيالطالب ماجستير  فيزياء و كيمياء بحرية -

 8212وحتى عام  8219منذ عام  الدراسي

 
 األبحاث العلمية المنشورة :  -12

مجلة (. دراسة مخبرية للتفكك الحيوي للملوثات النفطية في مياه البحر. 8222ع. يوسف، ن. طعمة و ح. كراوي؛ ) .1
 .889-811(: 8222) 6العدد  ،88المجلد العلوم األساسية،  تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة جامعة

للفحوم الهيدروجينية البترولية  في دراسة التفكك الحيوي و الضوئي(. مساهمة 8222ع. يوسف، ن. طعمة و ح. كراوي؛ ) .8
 مياه البحر. أسبوع العلم األربعون، الالذقية ، جامعة تشرين. في

غير فعالة  افحة حوادث النفط في مياه البحر باستخدام مواد ماصة للنفط(. مك8227ح. كراوي؛ ) ،بول -د. شولتس .9
 العقبة، األردن. المؤتمر الدولي على التطور السريع في استخدامات األراضي في المدن الساحلية، كيميائيًا.

لة جامعة تشرين مجاستخدام المواد الطبيعية المنشأ إلزالة النفط من سطح المياه.  )8211ح. كراوي ، أ. قره علي ) .6
 .0/0/8211، سلسلة العلوم األساسية، قبلت للنشر بتاريخ والبحوث العلمية  للدراسات

( في رسوبيات ومياه شاطئ مدينة  PCBsدراسة توزع مركبات متعدد كلور ثنائي فينيل ) )8218ح. كراوي ، م. صبرة ) .0
 .81/0/8218لعلوم األساسية، قبلت للنشر بتاريخ ، سلسلة امجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية. الالذقية

مصادر وتوزع الفحوم الهيدروجينية العطرية المتعددة الحلقات  (.8219ح. الدين اليقة ، أ. شعبان ) ،ح. كراوي  .9
(PAHsفي ) .سلسلة العلوم مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية المنطقة المقابلة لكورنيش مدينة طرطوس ،

 (8( العدد )90(  في المجلد )ISSN: 2079-3057)سية، األسا
دراسة سلوك المغذيات المنحلة في الماء على طول التدرج الملوحة   )8219ح. كراوي ، ف. درويش، س. جوالق ) .7

، سلسلة العلوم والبحوث العلمية  مجلة جامعة تشرين للدراسات .)سوريا –نهر السن )البحر األبيض المتوسط  لمصب
 (8( العدد )90(  في المجلد )ISSN: 2079-3057)ية، األساس

مجلة جامعة تشرين للدراسات  ازالة النفط من سطح المياه باستخدام الطحالب البحرية.  .)8216ح. كراوي ، أ. قره علي ) .2
 (1( العدد )99(  في المجلد )ISSN: 2079-3057)، سلسلة العلوم األساسية، والبحوث العلمية

( في الطحلب البحري PAHs, PCBsدراسة تراكم الملوثات العضوية ) (.8216اس، غ. عباس )ح. كراوي، آ. عب .6
Ulva fasciata  .سلسلة العلوم األساسيةوالبحوث العلمية  مجلة جامعة تشرين للدراساتفي شاطئ الالذقية وجبلة ، 

(ISSN: 2079-3057( في المجلد  )6( العدد )99) 
 قدرة بعض الطحالب الكبيرة على تراكم الفحوم الهيدروجينية العطرية المتعددة الحلقات(. 5102) ح. كراوي، آ. عباس .12
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(PAHفي ) سلسلة العلوم األساسيةمجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية. الشاطئ السوري ، (ISSN: 2079-

 (6( العدد )97(  في المجلد )3057
 تركيز الفوسفور العضوي والالعضوي في رسوبيات مصبي نهر الكبير تحديد(. 5102) الحايك اليقة، ر.ح. كراوي، ح.  .11

  (ISSN: 2079-3057الشمالي ونهر الحصين. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم األساسية )
 (8( العدد )97في المجلد )

( على بعض طحالب الشاطئ PCBsامتصاص مركبات ثنائي فينيل متعدد الكلور )(. 5102ح. كراوي، آ. عباس ) .18
(  في المجلد ISSN: 2079-3057) ، سلسلة العلوم األساسيةوالبحوث العلمية  مجلة جامعة تشرين للدراسات. السوري

 (1( العدد )92)
ة مغذية في المياه الشاطئية لمدين. دراسة التغيرات الزمانية والمكانية للشوارد ال)8217، ف. درويش، م. سلمان )ح. كراوي .19

(  في المجلد ISSN: 2079-3057مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم األساسية )بانياس. 
 (. 0( العدد )96)

سلوك المغذيات المنحلة في الماء على طول تدرج الملوحة . )8212) اليقة، س. جوالق. ح، ف. درويش، ح. كراوي .16
مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة  سوريا(.  –بيض المتوسط لمصب النهر الكبير الشمالي )البحر األ

 (. 0( العدد )62(  في المجلد )ISSN: 2079-3057العلوم األساسية )

15.  Krawi, H., Darwich, F., Laika, H., Joulak, S. (8212) Influence of Iron Availability on 

Nutrient Utilization and Phytoplankton Growth in the Syrian Coast. SSRG International 

Journal of Agriculture & Environmental Science ( SSRG – IJAES ) – Vol. 5 Issue 6  

 
 رسائل الدراسات العليا والدكتوراه : -11

فيي البيئية   PCBsينيل متعدد الكلور /دراسة نموذج التوزع ثالثي الطور لمركبات ثنائي فماجستير بعنوان: على رسالة اإلشراف  .1
 .7/11/2112تاريخ  ت.م.ج /222رقم / تم منح الدرجة وفق قرار مجلس الجامعة  البحرية المجاورة لمدينة الالذقية/

/تييوزع ومصييادر الفحييوم الهيدروجينييية العطرييية متعييددة الحلقييات فييي المييياه والرسييوبيات بعنييوان:  ماجسييتيرعلييى رسييالة اإلشييراف  .8
 .19/11/2112تاريخ ت.م.ج / 292رقم / تم منح الدرجة وفق قرار مجلس الجامعة ة لمدينة طرطوس/الشاطئي

تييوزع المغييذيات فييي مختلييف أنييواع المييياه السيياحلية ومييد  تأثرهييا بييالخواص  دراسيية  / ماجسييتير بعنييوان:علييى رسييالة  اإلشييراف .9
 .22/9/2112تاريخ  ت.م.ج /11رقم / تم منح الدرجة وفق قرار مجلس الجامعة / الهيدروكيميائية للمياه 

سيلوك وتيوزع الميواد العضيوية والالعضيوية فيي الرسيوبيات الحديثية دراسية / المشاركة باإلشراف على رسالة الماجسيتير بعنيوان:   .6
ـــس الجامعـــة لمصيييبي نهييير الحصيييين ونهييير الكبيييير الشيييمالي/ ـــم مـــنح الدرجـــة وفـــق قـــرار مجل ـــم / ت ـــاريخ  ت.م.ج  /747رق ت

22/2/2112. 
 استقصاء واقع المغذيات في المياه الشاطئية لمنطقة بانياس :شراف على رسالة الماجستير بعنواناال .0

 االشراف على رسالة الماجستير بعنوان: دراسة توزع الفحوم الهيدروجينية البترولية في الرسوبيات الشاطئية لمدينة بانياس .9

 ضوية( وارتباطها ببعضوية والعضكالها المختلفة )عشبألمغذية االشراف على رسالة الدكتوراه بعنوان: ديناميكية العناصر ا .7
 في المياه الشاطئية لمدينة الالذقيةالعناصر المعدنية 
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 ارك فيها وطبيعة المشاركة :المؤتمرات والندوات العلمية التي ش -18

 سوريا.-رينم(، جامعة تش 8222مشاركة ببحث في فعاليات " أسبوع العلم األربعون" في تشرين الثاني ) .1

 -جامعة تشرين  -المشاركة ببحث في فعاليات ورشة العمل الوطنية حول واقع البحوث البحرية في سورية وأولوياتها المستقبلية  .8
 .8227( حزيران 9 – 0المعهد العالي للبحوث البحرية )

 .8222( تشرين األول 89 – 88كلية العلوم ) -جامعة حلب  -المشاركة ببحث في فعاليات الندوة البيئة بين الحماية والتلوث الحيوي  .9
 سوريا -في طرطوس 8212نيسان  87-80المرافئ البحرية وحماية الشواطئ  –المشاركة ببحث في فعاليات الندوة الدولية األولى  .6
 ياسور  -في طرطوس 8211/ 12المرافئ البحرية وحماية الشواطئ  –المشاركة ببحث في فعاليات الندوة الدولية الثانية  .0
العمل شبه اإلقليمية حول الدراسات والبحوث العلمية في التنوع الحيوي ودوره في إدامة التوازن  المشاركة بورقة عمل في ورشة .9

 سلطنة عمان  –مسقط   11/8211/ 89–81 البيئي

 : معلومات إضافية -19
  الكيمياء مجال الماجستير في طالب عضو بالعديد من لجان الحكم على رسائل .1
 وحتى تاريخه 8227مجلس قسم الكيمياء البحرية منذ عام عضو  .8

 8219ولغاية  8226 من رئيس قسم الكيمياء البحرية .9

وفي مديريات البيئة في  رين شجامعة تفي مجال تحليل الملوثات العضوية في  )كمدرب( تنفيذ العديد من الدورات التدريبية .6
 طرطوس والالذقية

 


