
1 

 

 ( CV)السيرة الذاتية  

 

 
 دارين برنوخ برجيه  الدكتورة

 دكتوراه في الجيولوجيا التطبيقية/ الهيدروجيولوجيا
 

 الالذقية.  /: الجمهورية العربية السوريةالعنوان. 1
 بيانات الشخصيةال. 2

 برجيه الشهرة:  برنوخ األب:  دارين االسم: 
 0997140123جوال:  الجنسية: العربية السورية  1978مواليد: 

 اللغات: العربية )اللغة األم( واالنكليزية: بمستوى جيد جدا  
darinbourjieh@hotmail.commail. -E 
darinborjieh@tishreen.edu.sy                

 . الشهادات العلمية3
 جامعة دمشق )سورية(  . دكتوراه في الجيولوجيا التطبيقية "الهيدروجيولوجيا" بمرتبة امتياز 2015
 جامعة دمشق )سورية(  ، بتقدير امتياز.في الهيدروجيولوجيا ماجستير 2010
 جامعة تشرين )سورية( .بتقدير جيد  الجيولوجية/ التطبيقية،إجازة في العلوم  2004

 الوظيفية والخبرة عمل  . مجال ال4
 ولتاريخه.  2018عضو هيئة تعليمية )مدرس مؤصل( في جامعة تشرين منذ  -
 . 2018حتى   2011موظفة في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية منذ العام  -
 . 2011-2007  العلوم، قسم الجيولوجيا كلية جامعة دمشق،  على الجوانب التطبيقية في ةشرفم -
 . 2017-2013مشرفة على الجوانب التطبيقية في جامعة تشرين، كلية العلوم، قسم الجيولوجيا   -
 . 2017 –  2014 عملي(  -)نظري  في جامعة تشرين، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، قسم الجغرافيا مدرسة -
  –   2015البيئية   مشرفة على الجوانب التطبيقية في جامعة تشرين، المعهد العالي لبحوث البيئة، ماجستير الوقاية  -

2017. 
 .2017  – 2016عملي(   –)نظري  اآلداب والعلوم االنسانية، قسم الجغرافيامدرسة في جامعة طرطوس، كلية  -

mailto:darinbourjieh@hotmail.com


2 

 

 -)نظري    ، ماجستير التأهيل والتخصص مدرسة في جامعة تشرين، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، قسم الجغرافيا  -
 . 2016 –  2015 عملي(

 . ICDL 2008لقيادة الحاسوب  على شهادة الرخصة الدولية  ةصلاح -
  -السورية  في شركة ميغا سوفت العالمية GISنظم المعلومات الجغرافية و  االستشعار عن بعد  مدربة محترفة في -

 . 2016 منذ  سورية، /الكندية
 . األولى ها لطالب المرحلة الجامعيةت. المقرارت التي درس5

 الجامعة القسم األعوام السنة نظري/عملي اسم المقرر 

1 
 جيولوجيا/ 2020-2013 الرابعة عملي-نظري  استشعار عن بعد

 قسم بحرية
 تشرين 

2 
 جيولوجيا/ 2020-2015 الرابعة عملي -نظري  استشعار عن بعد

 قسم تطبيقية 
 تشرين 

3 
 الهندسة الزراعية/   2020-2018 الرابعة عملي -نظري  تصوير جوي واستشعار عن بعد 

 قسم حراج وبيئة
 تشرين 

4 
 الهندسة الزراعية/   2020-2018 الرابعة عملي -نظري  تصوير جوي واستشعار عن بعد 

 قسم ترب ومياه 
 تشرين 

 تشرين  جيولوجيا  2020-2018 الثالثة  نظري/عملي  مدخل في الجيولوجيا البحرية 5
 تشرين  جيولوجيا  2020-2018 الرابعة نظري/عملي  الجيولوجيا اإلقليمية البحرية  6
 تشرين  جيولوجيا  2020-2018 الرابعة نظري/عملي  معالجة المعطيات الجيزفيزيائية 7
 تشرين  جيولوجيا  2020-2018 الرابعة نظري/عملي  علم المحيطات  8
 تشرين  جغرافيا  2017-2015 األولى نظري  بحار ومحيطات  9

 تشرين  جغرافيا  2017-2015 الرابعة نظري  هيدرولوجيا تطبيقية 10
 تشرين  جغرافيا  2017-2015 الثانية نظري  مياه إقليمية 11
 طرطوس  جغرافيا  2017-2016 األولى نظري  دول متقدمة 12
 تشرين  جغرافيا  2017-2016 الرابعة نظري  استغالل األراضي  13
 طرطوس  جغرافيا  2017-2016 األولى نظري  الجغرافية الفلكية 14
 طرطوس  جغرافيا  2017-2016 الرابعة عملي الجيومورفولوجيا التطبيقية 15
 تشرين  جغرافيا  2014-2017 الرابعة نظري/عملي  مشروع تخرج 16
 تشرين  جغرافيا  2014-2015 األولى عملي مبادئ الجيولوجيا  17
 تشرين  جغرافيا  2014-2015 الرابعة نظري/عملي  الجيومورفولوجيا المناخية  18
 تشرين  جغرافيا  2014-2015 األولى عملي الجغرافية الكمية  19



3 

 

 تشرين  جيولوجيا  2013-2014 الرابعة عملي هيدروجيولوجية تطبيقية 20
 دمشق جيولوجيا  2010-2009 األولى عملي جيولوجيا فيزيائية  21

 

 .  دراسات العلياها لطالب الت. المقرارت التي درس6
 الجامعة القسم األعوام السنة نظري/عملي اسم المقرر 

 2016- 2015 ماجستير  نظري  التجديد العمراني  1
ماجستير التأهيل  /جغرافيا

والتخصص/ التخطيط والتنمية  
 المكانية 

 تشرين 

 تشرين  المعهد العالي لبحوث البيئة  2016- 2015 ماجستير  عملي  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  2
 تشرين  المعهد العالي لبحوث البيئة  2017-2016 ماجستير  عملي  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  3

 تشرين  المعهد العالي لبحوث البيئة  2017-2016 ماجستير  عملي  نظم الوقاية من التلوث  4
 

عملي   -نظري  هيدروجيوكيمياء   5 2020- 2019 ماجستير    تشرين  العلوم / الجيولوجيا  
عملي   -نظري  استثمار الموارد المائية  6 2020- 2019 ماجستير    تشرين   العلوم / الجيولوجيا  
االشراف على طالب الدراسات العليا . 7  

 ماجستير   . ع البدروسية وتقييم االحتياطي واألخطار الناجمة عن االستثماردراسة جيولوجية لمقل قيد االنجاز 

تأثير العوامل الطبيعية على السلوك الهيدرولوجي في حوض نهر تعنيتا الفرعي في   قيد االنجاز 
 .محافظة طرطوس

   ماجستير

ت المورفومترية لحوض نهر الفوار الفرعي في  البنية الجيولوجية على التغيرا تأثير قيد االنجاز 
 محافظة طرطوس.

   ماجستير

الندوات والمؤتمرات العلمية  . 8  

تموز    12-10المشااااااااااركة ببحت في المؤتمر الدولي العلمي األول إلعادة اإلعمار. ساااااااااورية، جامعة دمشاااااااااق  .1
2019. 

- 10المشاااااركة ببحت في مؤتمر البحت العلمي الهندسااااي لدعم التنمية وععادة اإلعمار سااااورية، جامعة البعت  .2
 .2019حزيران  12

المشااااااركة ببحت في الورشاااااة العلمية "تفاي نقل وتوطين الطرائق الحديثة لتطهير مياه الشااااارب ومياه الصااااار   .3
 .2017حزيران  6-5الصحي المعالجة في سورية"، المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين. 



4 

 

بيئة، مياهنا وبيئتنا في خطر معا  المشاااااااااااركة ببحت في الندوة الدولية لكدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية ال .4
 .19/7/2016-17نحميها، سورية ااااااا طرطوس ااااااا فرع نقابة المهندسين 

- 16ويات التنمية وععادة اإلعمار، سورية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الالذقية المشاركة ببحت في المؤتمر الهندسي األول " أول .5
18/8/2015. 

المشاااااركة ببحت في المؤتمر الدولي األول للهندسااااة المدنية " نحو إعادة اإلعمار والتنمية المسااااتدامة" سااااورية،  .6
 .8/2014/ 6-4جامعة تشرين، 

 .4/6/2013المعهد العالي للبحوث البحرية، سورية ااااااا الالذقية  –المشاركة ببحت في ورشة العمل الوطنية  .7
بعلم االختراع والتطوير، الدورة الخامسااااااة بجامعة دمشااااااق   2010شااااااهادة بعلم االختراع والتطوير، دورة سااااااورية   .8

 .30/6/2010-31/1العليا، كلية طب األسنان، جامعة دمشق  للباحثين وطالب الدراسات 
 

 البحوث العلمية المنشورة  .9
1. Mohammed, Safwan, Alshihabi, Omran, Bourjeh, Darien, kbibo, Issa, mahfoud, 

Elien (2017). Estimating Water Erosion Hazard by Using Remote Sensing and GIS 

Techniques Case Study: AL-Sheikh Bader Basin -Syria. Bulletin of Environment, 

Pharmacology and Life Sciences. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., Vol 6[5] April 

2017: 71-78. Online ISSN 2277-1808. 

 

(. دراسااااة هيدروكيميائية للمياه الجوفية الحرة في جزء 2015) برجيه، دارين -حايك، شااااري   -المحمد، ياساااار .2
 .2015(، 1العدد ) -(37من غوطة دمشق، مجلة جامعة البعت، المجلد )

(. مسااااهمة في تحديد عالقة االرتباي بين عمق المياه 2014) برجيه، دارين  -حايك، شاااري   -المحمد، ياسااار .3
  -( 31الجوفية ومحتواها من النترات في جزء من غوطة دمشق، مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية، المجلد )

 .2015(، 2العدد )
( للتنبؤ  IDW, Krigingمقارنة بين طريقتي )  (.2013) برجيه، دارين  -حايك، شااااااااااااري   -حمد، ياساااااااااااارالم .4

شاارين للبحوث والدراسااات مجلة جامعة ت.  بالتوزع المكاني للنترات في المياه الجوفية في منطقة الغوطة الشاارقية
 .2013(، 3العدد ) -(35العلمية، سلسلة العلوم األساسية، المجلد )

 
 
 
 


