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 تشرينجامعة   
  كلية الهندسة المدنية 

 قسم الهندسة المائية والري

 

 سيرة ذاتية
  

 المرتبة الحالية: أستاذ مساعد              .عالء الدين محمد دريد: عضو هيئة التدريس  اسم
 2018االختصاص: مرافئ وأرصفة بحرية.            العام:                   الهندسة المائية والريالقسم: 
 النشاط العلمي التدريسي: -

 السنة قسم  الكلية الجامعة السنة الدراسية المادة مسلسل
 1992-2002 المواصالت الهندسة المدنية تشرين سنة رابعة هيدرولوجيا هندسية 1

 2002-2008 اإلدارة الهندسة المدنية تشرين سنة رابعة منشآت مائية 2
 2005- 2003 المائية الهندسة المدنية تشرين سنة رابعة 3هيدروليك  3
 2014 - 2007 المائية  الهندسة المدنية تشرين سنة رابعة 1منشآت مائية  4
 2008 - 2007 المائية  الهندسة المدنية تشرين رابعةسنة  2منشآت مائية  5
 2009 - 2007  والصرفالري  الهندسة المدنية تشرين رابعةسنة  1منشآت مائية  6
 2008 - 2002 المائية  الهندسة المدنية تشرين خامسةسنة  2منشآت مائية  7
 2007 - 2005 المائية  الهندسة المدنية تشرين خامسةسنة  البحريةالهندسة  8
 2000 - 1998 المائية  الهندسة المدنية تشرين سنة رابعة تربة زراعية 9

دبلوووووووووم الدراسووووووووات  منشآت نهرية وبحرية 10
 العليا

 2007 - 2000 المائية  الهندسة المدنية تشرين

دبلوووووووووم الدراسووووووووات  مشروع الدبلوم 11
 العليا

 2007 - 2000 المائية  الهندسة المدنية تشرين

 2014 - 2013 المواصالت الهندسة المدنية تشرين سنة رابعة  نقل بحري ومرافئ 12
هندسووووووووووووووووووة حمايووووووووووووووووووة  13

 الشواطئ
 2018 - 2007 المائية والري الهندسة المدنية تشرين سنة حامسة

منشوووووووووووووآت شووووووووووووواطئية  14
 وبحرية

 2016- 2008 المائية والري المدنيةالهندسة  تشرين 1ماجستير سنة 

هيوووووووووووووووووووووووووووووووووودروديناميك  15
الشووووووووووووواطئ وحركووووووووووووة 

 الرسوبيات

 2016 - 2008 المائية والري الهندسة المدنية تشرين 1ماجستير سنة 

ميكانيووووووك الرسوووووووبيات  16
 الشاطئية

 2018 - 2017 المائية والري الهندسة المدنية تشرين 1ماجستير سنة 

 2018 - 2017 المائية والري الهندسة المدنية تشرين 1سنة ماجستير  حماية الشواطئ 17

 2018 - 2017 المائية والري الهندسة المدنية تشرين 1ماجستير سنة قوووووووووووانين وتشووووووووووريعات  18
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 بحرية
تصوووووووووووميم المنشوووووووووووآت  19

 الشاطئية والبحرية
 2018 - 2017 المائية والري الهندسة المدنية تشرين 1ماجستير سنة 

 العلمي:النشاط  -
 مجال الكتب المؤلفة: -
 سنة النشر قسم  الكلية الجامعة عنوان الكتاب الرقم
 1997 المائية الهندسة المدنية تشرين الهيدرولوجيا 1
اإلنشوووائيةإل اإلدارةإل  الهندسة المدنية تشرين 1المنشآت المائية  2

 البيئةإل الجيوتكنيك
2003 

 2007 المائية والري المدنيةالهندسة  تشرين 1المنشآت المائية  3
 
 مجال رسائل الماجستير والدكتوراه المنجزة -
رقممممم وتمممماريج قممممرار مجلمممم   عنوان الرسالة رقم

 الجامعة
 اسم الطالب

دراسووة حركووة اجموووا  ضوومن  1
مرفووووووووووب الالذقيووووووووووة باسووووووووووتخدام 

 CGWAVEنموذ  

 / ت م   1148
 2013/  6/  23تاريخ 

 محمد المحمد

 

 المنشورة:البحوث  مجال -
 أسماء الباحثين زمان ومكان النشر عنوان البحث رقم
دراسووووووووووة عموووووووووول الوصووووووووووالت  1

التراكبيوووة  يووور الملحوموووة فووو  
 العناصر المشدودة والمنثنية

، الالذقيوووووة، 35أسووووبوع العلووووم 
 5199تشرين الثان  

 د. دريد عالء الدين

 ووورأل اجراضووو  المرويوووة فووو   2
الالذقيووة بعوود  –سووهل البصووة 

 16إنشوووووووواء شووووووووبكة ري سوووووووود 
 تشرين

، حلوووووووو ، 36أسووووووووبوع العلووووووووم 
 1996تشرين الثان  

د. علوووأل اجسووووعدإل د. عوووودنان 
 ابراهيمإل د. دريد عالء الدين

تووووبثير الووووري السووووطح  علووووأل  3
الظوووووروف البيئيوووووة بوووووين نهووووور 
الكبيوووووووووووور الشوووووووووووومال  ونهوووووووووووور 

 الصنوبر

، دمشووووووأل، 37أسووووووبوع العلووووووم 
 1997تشرين الثان  

سووووعدإل د. عوووودنان د. علوووأل اج
 ابراهيمإل د. دريد عالء الدين

موارد المياه الجوفية بين نهر  4
الكبيوووووووووووور الشوووووووووووومال  ونهوووووووووووور 

 الصنوبر

، حمووووووص، 38أسووووووبوع العلووووووم 
 1998تشرين الثان  

د. علوووأل اجسووووعدإل د. عوووودنان 
 ابراهيمإل د. دريد عالء الدين

 التغيوووووووورات الهيدروجيولوجيووووووووة 5
ومنعكسووووووواتها السووووووولبية علوووووووأل 
اجراضووووو  المرويوووووة مسوووووتقبال  

د. علوووأل اجسووووعدإل د. عوووودنان  2001جامعة تشرين 
 ابراهيمإل د. دريد عالء الدين
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وآفاأل استثمار المياه الجوفيوة 
فووو  منطقوووة مشووواري  ري سوووود 

 تشرين 16
التركيوووووووووو  الملحوووووووووو  للميووووووووووواه  6

الجوفيووووووووووووة فوووووووووووو  اجراضوووووووووووو  
المرويووووووووووووة جنووووووووووووو  مدينووووووووووووة 

 الالذقية

امعووووووووووووووة تشوووووووووووووورين مجلووووووووووووووة ج
للدراسوووات والبحووووم العلميوووة، 

 م1998

د. علوووأل اجسووووعدإل د. عوووودنان 
 ابراهيمإل د. دريد عالء الدين

ارتفوووووووووووواع مناسووووووووووووي  الميوووووووووووواه  7
الجوفيوووووة تحوووووت توووووبثير الوووووري 
السطح  ف  مشوروع ري سود 

 نهر الكبير الشمال 

مجلووووووووووووووة جامعووووووووووووووة تشوووووووووووووورين 
للدراسوووات والبحووووم العلميوووة، 

 م2001

د. علوووأل اجسووووعدإل د. عوووودنان 
 ابراهيمإل د. دريد عالء الدين

نتوووووووووووووووووووووووووووووووووائ  التغيووووووووووووووووووووووووووووووووورات  8
الهيدروجيولوجيووووة بعوووود عشوووور 
سوونوات موون اسووتثمار مشووروع 

 تشرين 16ري سد 

المجلووووووة العربيووووووة إلدارة ميوووووواه 
العووودد  –الووري. السووونة الثالثووة 

كوووووانون  –تمووووووز  –الخوووووامس 
 2001أول 

د. علوووأل اجسووووعدإل د. عوووودنان 
 ابراهيمإل د. دريد عالء الدين

 
 :األعمال التي تربط الجامعة بالمجتمعمجال  -
 المدة الزمنية صاحبة العمل عنوان العمل الرقم

تووووووووووووودقيأل دراسوووووووووووووة الحمايوووووووووووووة  1
الشوووووواطئية لمعسووووووكر طالئوووووو  

 البعم ف  الالذقية

 2004 مديرية الموانئ

تووووووووووووودقيأل دراسوووووووووووووة الحمايوووووووووووووة  2
الشوووووواطئية لمعسووووووكر طالئوووووو  

 البعم ف  طرطوس

 2004 مديرية الموانئ

دراسووووووووووووة إصوووووووووووووال  توووووووووووودقيأل  3
فووووو  مرفوووووب  5الرصووووويف رقوووووم 

 طرطوس

 2009 مرفب طرطوس

تدقيأل مشروع صيانة وتودعيم  4
الفجووووة فووو  المكسووور الرئيسووو  
 لميناء الصيد والنزهة بجبلة

 2014 مديرية الموانئ

إجوووراء الكشوووف والخبووورة علوووأل  5
/ فوووووو   10الرصوووووويف رقووووووم / 

 مرفب الالذقية

محكمووووة البدايوووووة اجولووووأل فووووو  
 الغرفة البحرية، الالذقية

2017 

 
 م.2018/  10/  26الالذقية  
 

 الدكتور محمد دريد عالء الدين                                                                                    


