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  اليشجسة السائية والخي القدػ:   كمية اليشجسة السجنية الكمية:
 السعطيات الذخرية:-1

 مشاع كاممةاألم:                بجراألب:         حايػالكشية:       شخيف االسػ:
  م15/6/1966بخج القرب مكان وتاريخ الؽالدة: 

     .عخبي سؾري الجشدية:     22 السغخيط خػ محل ورقػ القيد:
    متدوجالحالة االجتساعية: 

 ./ ثالثة3/عدد األوالد:     السائية في الالذقية.مجيخية السؾارد في  محاسبة نؽع ومكان عسل الزوجة:
 العشؽان البريدي:-2

 203207 0932  :مؽبايل        2422201 041 :وهاتف العسل فاكس  7440247 041   هاتف السشزل:
 :البريد اإللكتروني

 sharif.hayek @yahoo.com       alhayeks66@gmail.com      shareefhayek@ tishreen.edu.sy  
 جامعة تذخيؽ. –ـ، سؾرية  2004 الحرؽل عمى شهادة الدكتؽراه، واسػ البمد والجامعة: تاريخ-3
 .Hydrogeologyالييجروجيؾلؾجيا    -اليشجسة السائية  :االختراص الدقيق-4
 ، ومكان الحرؽل عميها:االدابقة لمدكتؽراه وتؽاريخه الذهادات-5
 ـ.1989جازة في اليشجسة السجنية مؽ جامعة تذخيؽ عاـ درجة اإل -
 ـ.1995درجة دبمـؾ الجراسات العميا في اليشجسة السائية مؽ كمية اليشجسة السجنية في جامعة تذخيؽ عاـ  -
 ـ.1998درجة الساجدتيخ في اليشجسة السائية مؽ كمية اليشجسة السجنية في جامعة تذخيؽ عاـ  -
 ـ.15/2/1993عيشت كسعيج متفخغ في جامعة تذخيؽ في  والدشة(: رالتعييؼ في الجامعة )اليؽم والذه تاريخ-6

 ـ.15/2/1993/ؿ، تاريخ 108 القخار الؾزاري رقؼ رقػ القرار القاضي بالتعييؼ:
 والدشة(: ر)اليؽم والذه التعاقب الؽظيفي األكاديسي-7

 ـ.15/2/1993/ؿ، تاريخ 108القخار الؾزاري رقؼ  معيد:
 .ـ12/9/2005/ؿ، تاريخ 1402اري رقؼ القخار الؾز  :متفرغ مدرس

 ـ 19/9/2007/ تاريخ 4719القخار رقؼ /مدرس متأصل: 
 .ـ7/11/2010 /ؿ تاريخ 1009قخار الؾزاري رقؼ ال أستاذ مداعد:

 م10/12/2015 تاريخ ،/ ل 270 القخار الؾزاري رقؼ أستاذ:
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 مع ذكر التاريخ: الجامعي،التي تدرس بها لمحرؽل عمى السؤهل  ةوالجامع الكمية-8
 ـ.2001في كمية اليشجسة السجنية في جامعة تذخيؽ عاـ والخي قدؼ اليشجسة السائية 

 جيد جدًا محادثًة وكتابة. اإلتقانالمغة االنكميزية، درجة  ودرجة اإلتقان: األجشبية، المغات-9
 ودرجة اإلتقان والدورات التي اتبعها في هذا السجال: ،الحاسؽبال استعسال في مج الخبرة-10

 خبرة جيدة في استخدام:
Microsoft Word, Excel, Power point, Internet, Minitab, spss, Log plot, Rock Ware, 

surfer, Visual Modflow and GMS. 
 جيجة. في مجال اإلحراء بسا يخدم االختراص: الخبرة-11
 والترجسات والسقاالت واألبحاث العمسية السحكسة التي تػ نذرها: السؤلفات-12

 السقاالت العمسية السشذؽرة:
سج الدادس عذخ مؽ تغيخ الغخوؼ الييجروجيؾلؾجية في سيؾؿ البرة وحكخ صؾفاف، بعج إنذاء شبكة ري  .1

 . بإشخاؼ الجكتؾر عمي دمحم األسعج.1997تذخيؽ. مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية،
 ـ.1998عاـ  127مشاسيب السياه الجؾفية والعؾامل الخئيدة السؤثخة عمييا. مجمة السيشجس العخبي العجد  .2
مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات مؾافقة نذخ في الغخوؼ الجيؾلؾجية والييجروجيؾلؾجية لمجدء الجشؾبي مؽ سيل عكار.  .3

 الجكتؾر غظفاف عسار. األسعج،ـ. بإشخاؼ األستاذ الجكتؾر عمي دمحم 22-10-2002والبحؾث العمسية، 
 3-3-2004لمجراسات والبحؾث العمسية،  مجمة جامعة تذخيؽمؾافقة نذخ في مؾارد السياه الجؾفية في سيل عكار.  .4

 الجكتؾر عباس عبج الخحسؽ. األسعج،ـ. بإشخاؼ األستاذ الجكتؾر عمي دمحم 
تقييؼ آبار ضخ السياه مؽ طبقة السياه الجؾفية السزغؾطة في بانياس اعتسادًا عمى تجخبة مخاحل اليبؾط والشيؾض.  .5

 ـ. 4-6-2008العمسية، مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث مؾافقة نذخ في 
مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات مؾافقة نذخ في مداىسة في دراسة اليشابيع تحت البحخية في الداحل الدؾري.  .6

 ـ. 25-6-2009والبحؾث العمسية، 
مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث مؾافقة نذخ في ، الغخوؼ الجيؾلؾجية والييجروجيؾلؾجية لسشظقة بخج إسالـ .7

 ـ. شخيف حايػ، ـ. لسى سيج عمي. عمي األسعج، د. د. أ. ،ـ 13-7-2010العمسية، 
 مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسيةمؾافقة نذخ في  .تقؾيؼ مؾارد السياه الجؾفية الحخة في سيل جبمة .8

 ـ. شخيف حايػ، ـ. ديسا عباس. عمي األسعج، د. د. أ. ـ2011-11-23
مجمة مؾافقة نذخ في . الييجروجيؾلؾجية لمسشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي مخقية والغسقةمداىسة في تقييؼ الخرائص  .9

 د.غظفاف عسار، د.ـ. شخيف حايػ، ـ. حاـز عمي. أ. ـ. 2011 17-7- جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية
مداىسة في تقييؼ تجخبة الزخ االستثسارية مؽ طبقة السياه الجؾفية السزغؾطة في بانياس. مجمة جامعة تذخيؽ  .10

 ـ. 26-6-2011لمجراسات والبحؾث العمسية، 
مؾافقة نذخ في سؾرية.  –الحل األمثل لرخؼ السياه الجؾفية الدائجة في القظاع الدابع مؽ حؾض الفخات األدنى  .11

 ـ. 19-4-2012لمجراسات والبحؾث العمسية، مجمة جامعة تذخيؽ 
مجمة جامعة . مؾافقة نذخ في سؾرية-األدنىتقؾيؼ الغخوؼ الييجروجيؾلؾجية في القظاع الدابع مؽ حؾض الفخات  .12

 شخيف حايػ، د. عباس عبج الخحسؽ. ـ. د. ،15-07-2012تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 
مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث تأثيخ التغيخات السشاخية عمى تجفقات نيخ الكبيخ الذسالي. مؾافقة نذخ في  .13
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 ، د. عباس عبج الخحسؽ.، أ.د. غظفاف عسار، أ.د. عمي األسعج، د. شخيف حايػـ202013-01-العمسية، 
دراسة ىيجروجيؾكيسيائية لمسياه الجؾفية في السشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي الرشؾبخ والكبيخ الذسالي. مؾافقة نذخ في  .14

كشاف . ج، شخيف حايػـ. د. د. أحسج دمحم، ، ـ262013-03-مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 
 .راعي

مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث . مؾافقة نذخ في يةسؾر -تأثيخ التغيخات السشاخية عمى تجفقات نبع بانياس  .15
 .ديسة دمحم. ـ، ، أ. د. غظفاف عسار، د. شخيف حايػـ2013-5-13  العمسية،

تحجيج البارامتخات الييجروجيؾلؾجية باستخجاـ معظيات مخاقبة نغاـ السياه الجؾفية في السشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي  .16
، د. ـ222013-07-مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، الرشؾبخ والكبيخ الذسالي. مؾافقة نذخ في 

 .كشاف راعي. ج، أحسج دمحم، د. ـ. شخيف حايػ
( لمتشبؤ بالتؾزع السكاني لمشتخات في السياه الجؾفية في مشظقة الغؾطة الذخقية Kriging ،IDWطخيقتي )مقارنة بيؽ  .17

، أ د. ياسخ السحسج، د. ـ92013-07-مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، . مؾافقة نذخ في دمذق –
 .داريؽ بخجية. ج ،ـ. شخيف حايػ

. مجمة سؾرية- مؽ طبقة السياه الجؾفية السزغؾطة في بانياس طؾيمة األمجتجخبة ضخ األمثل لتقييؼ المداىسة في  .18
 ـ. 4-8-2013جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 

مجمة جامعة . مؾافقة نذخ في WEAPاإلدارة السثمى لسؾارد مياه نبع بانياس في الداحل الدؾري باستخجاـ بخنامج  .19
 .ديسة دمحم. ـ ،أ. د. غظفاف عسارد. شخيف حايػ،  ـ،22013-10-والبحؾث العمسية، تذخيؽ لمجراسات 

مجمة جامعة نغاـ السياه الجؾفية الحخة في السشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي الرشؾبخ والكبيخ الذسالي. مؾافقة نذخ في  .20
 .كشاف راعي. ج، ، د. أحسج دمحم، د. ـ. شخيف حايػـ122013-01-تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 

. مؾافقة نذخ سؾرية-العالقة بيؽ اليظل السظخي ومشاسيب السياه الجؾفية في الديل الداحمي لشيخ الكبيخ الذسالي  .21
د. عمي األسعج، د. ـ. شخيف حايػ، أ.  ، أ.ـ152013-07-مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، في 

 عباس عبج الخحسؽ.ـ. د.   ،د. غظفاف عسار
الؾاقعة بيؽ نيخي الكبيخ ة مداىسة في التقؾيؼ الييجروجيؾكيسيائي واإلحرائي لشؾعية السياه الجؾفية الحخة في السشظق .22

، تاريخ /830ـ والكتاب رقؼ / 2014لعاـ  36الذسالي والرشؾبخ. مؾافقة نذخ في مجمة جامعة البعث بالسجمج 
 راعي. د. أحسج دمحم، د. ـ. شخيف حايػ، ج. كشاف ـ،15/6/2014

. مؾافقة مداىسة في تحجيج عالقة االرتباط بيؽ عسق السياه الجؾفية ومحتؾاىا مؽ الشتخات في جدء مؽ غؾطة دمذق .23
 .داريؽ بخجية. ج، ، أ د. ياسخ السحسج، د. ـ. شخيف حايػـ82014-09-، دمذقمجمة جامعة نذخ في 

مجمة القدؼ الجشؾبي مؽ الداحل الدؾري. مؾافقة نذخ في  التشبؤ باليظل السظخي في محظة طخطؾس الؾاقعة في .24
( 37( في السجمج )ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية ) جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية،

 .عسارعبج الكخيؼ حايػ، أ. د. غظفاف بجر د. ـ. شخيف ،  2015( لعاـ 2العجد )
البعث بالسجمج مجمة جامعة مؾافقة نذخ في  .الحخة في جدء مؽ غؾطة دمذقدراسة ىيجروكيسيائية لمسياه الجؾفية  .25

داريؽ . ج، ، أ د. ياسخ السحسج، د. ـ. شخيف حايػـ18/2/2015تاريخ ، /202ـ والكتاب رقؼ / 2015لعاـ  37
 .وبخجي

مجمة جامعة . مؾافقة نذخ في سؾرية-نغاـ مؾارد السياه الجؾفية الحخة في القظاع الخامذ مؽ حؾض الفخات األدنى  .26
( 3( العجد )37( في السجمج )ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية )تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 
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 ، أ. د. عمي األسعج، د. ـ. شخيف حايػ.2015لعاـ 
ي مجمة جامعة . مؾافقة نذخ فMinitabباستخجاـ بخنامج  العالقة بيؽ اليظل السظخي والجخياف في نيخ مخقية .27

( 6( العجد )37( في السجمج )ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية )تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 
 .شادي دمحم عيدى، د. شخيف حايػ، أ. د. غظفاف عسار، ـ. 2015لعاـ 

. مؾافقة نذخ في الخياضيةبشاء نسؾذج لمتشبؤ باليظل السظخي الدشؾي في محظة حرؽ سميساف باستخجاـ الشسحجة  .28
( في السجمج ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية )مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 

 .ندار دمحم حسجافحايػ، ـ. بجر د. شخيف أ. عسار، عبج الكخيؼ ، أ. د. غظفاف 2016( لعاـ 4( العجد )38)
. مؾافقة نيخ الخوس في الداحل الدؾري باستخجاـ تحميل الدالسل الدمشيةالتشبؤ بحجـؾ السياه الذيخية الؾاردة عبخ  .29

( في ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية )نذخ في مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 
 .د. ـ. مشحر حسادد. شخيف حايػ، أ. ، 2016( لعاـ 5( العجد )38السجمج )

. مؾافقة نذخ في مجمة جامعة Weapباستخجاـ بخنامج  نيخ مخقيةحؾض في  سائية اإلدارة الستكاممة لمسؾارد ال .30
( 5( العجد )39( في السجمج )ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية )تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، 

 .شادي دمحم عيدى، د. شخيف حايػ، أ. د. غظفاف عسار، ـ. 2017لعاـ 

. مؾافقة نذخ في مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات القاعجي لشبع الدؽ في الداحل الدؾري تحميل ىيجروغخاؼ الجخياف  .31
أ. ، 2018( لعاـ 3( العجد )40( في السجمج )ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية )العمسية، والبحؾث 

 .ـ. عباس عبج الخحسؽشخيف حايػ، د.  د.

. مؾافقة نذخ في سؾرية -القظاع الدابع مؽ حؾض الفات األدنى تقييؼ الخرائص البيجولؾجية لمتخب الدراعية في  .32
( في السجمج ISSN:2079-3081في سمدمة العمـؾ اليشجسية )العمسية، مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث 

 .ـ. ابخاليؼ يدبػشخيف حايػ، د.  د.أ. ، 2018( لعاـ 6( العجد )40)

الجؾفية الحخة في السشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي الدؽ والخوس في الداحل  تقؾيؼ الغخوؼ الييجروجيؾلؾجية لظبقة السياه .33
. مؾافقة نذخ في مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، في سمدمة العمؾـ اليشجسية الدؾري 

(ISSN:2079-3081( في السجمج )لعاـ 6( العجد )40 )د. أ. أ. د. شخيف حايػ، ـ. ديسة محدؽ دمحم، ، 2018
 .سعجعمي األ

. مؾافقة نذخ في مجمة جامعة تذخيؽ أنسؾذج شبكة عربية صشعية لتقجيخ التبخخ اليؾمي في محظة سج الباسل .34
( لعاـ 1( العجد )41( في السجمج )ISSN:2079-3081لمجراسات والبحؾث العمسية، في سمدمة العمـؾ اليشجسية )

 .شخيف بجر حايػ، أ. د. غظفاف عسار، أ. د. ميذ مياسة، ـ. 2019

. مؾافقة نذخ في مجمة جامعة نسحجة مؾارد السياه الجؾفية السزغؾطة في السشظقة الديمية لحؾض نيخ بانياس .35
-Print ISSN:2079-3081, Online: 2663تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، في سمدمة العمـؾ اليشجسية )

غظفاف عبج حايػ، أ. د. بجر ، أ. د. شخيف نؾر فيرل غانؼ، ـ. 2019( لعاـ 4( العجد )41( في السجمج )4279
 .الكخيؼ عسار

االستثسار األمثل لظبقة السياه الجؾفية الحخة السحاذية لمداحل الدؾري التي تذغل السشظقة الديمية بيؽ نيخي الدؽ  .36
 . مؾافقة نذخ في مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، في سمدمة العمؾـ اليشجسيةوالخوس )سؾرية(

(Print ISSN:2079-3081, Online: 2663-4279( في السجمج )لعاـ 6( العجد )41 )ـ. ديسة محدؽ ، 2019
 عمي األسعج.د. أ. أ. د. شخيف حايػ، دمحم، 
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تقييؼ الغخوؼ الييجروجيؾلؾجية وبشاء خخائط الحداسية السكانية ضج عؾامل التمؾث باستخجاـ الستغيخات الجيؾبيئية  .37
. مؾافقة نذخ في مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية، في سمدمة حؾض الالذقيةفي الديل الداحمي ل

أ د. أحسج دمحم، أ. د. شخيف ، 2019( لعاـ 1( العجد )42( في السجمج )ISSN:2079-3057) األساسيةالعمـؾ 
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 عمي دمحم األسعج، ـ. ديسة محدؽ دمحم.ػ،  أ. د. حايبجر ، أ. د. شخيف 2021لعاـ  الثالثالعجد  الخامذ،
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. ج، دمحم أحسجأ. د. شخيف بجر حايػ، أ. د. ـ. 2021لعاـ  DOI:10.26380/AJSRP.D100621فمدظيؽ. 

 . نجاء سعج الجيؽ رجب
 :السدجمة األبحاث العمسية

عمسي محمي في قدؼ اليشجسة السائية والخي في كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ، بقخار مجمذ جامعة  بحث .1
ـ، بعشؾاف " تأثيخ التغيخات السشاخية عمى نغاـ الجخياف في حؾض نيخ  2011/7/11تاريخ  2126تذخيؽ رقؼ 

عمي األسعج، وشخيف حايػ، والجكتؾر عباس عبج الخحسؽ، غظفاف عسار، و : الجكاتخة الكبيخ الذسالي"، لمدادة
سيشجس مؾسى أحسج مؽ والقائسة باألعساؿ السيشجسة رؤى حؾيجة، إضافًة إلى مذاركة السيشجس مازف نعساف وال

 مجيخية السؾارد السائية في الالذقية.

عمسي محمي في قدؼ اليشجسة السائية والخي في كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ، بقخار مجمذ جامعة  بحث .2
ـ، بعشؾاف " نغاـ تشبؤ إحرائي بكسيات اليظل السظخي الذيخي في الداحل  2014/4/1تاريخ  2325تذخيؽ رقؼ 
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وأنجد  غظفاف عسار.الجكتؾر مذاركة األستاذ الدؾري في عل التغيخات السشاخية"، لمدادة: الجكتؾر شخيف حايػ، و 
 ـ.20/5/2015تاريخ  2971البحث بقخار مجمذ جامعة تذخيؽ رقؼ 

 السؤلفة: الكتب-13
قدؼ ىشجسة الخي والرخؼ في كمية  –، لظالب الدشة الثانية 2005/2006عاـ الجراسي ال" 1كتاب "الييجرولؾجيا  .1

 اليشجسة السجنية بالسذاركة مع الجكتؾر غظفاف عسار.
قدؼ ىشجسة الخي والرخؼ في  –، لظالب الدشة الخابعة 2006/2007" العاـ الجراسي 1كتاب "الييجروجيؾلؾجيا  .2

 كمية اليشجسة السجنية بالسذاركة مع الجكتؾر عمي األسعج.
قدؼ ىشجسة الخي والرخؼ في  –، لظالب الدشة الخابعة 2006/2007" العاـ الجراسي 2كتاب "الييجروجيؾلؾجيا  .3

 كمية اليشجسة السجنية بالسذاركة مع الجكتؾر عمي األسعج.
في البيئية يشجسة القدؼ  – الخامدة، لظالب الدشة 2015/2014" العاـ الجراسي ؾفيةنغؼ جؾدة السياه الجكتاب " .4

 كمية اليشجسة السجنية.
 العامة والشدوات: السحاضرات-14

"  :ـ( كعارض لبحث بعشؾاف 2005مذاركة في السعخض الحادي عذخ لتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت )شاـ  .1
 في إدارة مؾارد السياه الجؾفية في سيل عكار ". Modflowاستخجاـ نغاـ 

"  :ـ( كعارض لبحث بعشؾاف 2005مذاركة في السعخض الدابع لتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت )الالذقية  .2
 استخجاـ الشسحجة الخياضية في إدارة مؾارد السياه الجؾفية ".

 التدريدية والسقررات التي أقؽم بتدريدها: الخبرات-15
 .2005/2006 لمعاـ الجراسي اليشجسة الرحية لظالب الدشة الثالثة مؽ قدؼ الخي والرخؼ مقخر .1
 2005/2006بجءًا مؽ العاـ الجراسي  الدشة الخابعة مؽ قدؼ الخي والرخؼ/، لظالب 1الييجروجيؾلؾجيا / مقخر .2

 .2008/2009 وحتى
 2005/2006 بجءًا مؽ العاـ الجراسي  والرخؼ/، لظالب الدشة الخابعة مؽ قدؼ الخي 2الييجروجيؾلؾجيا / مقخر .3

 .2008/2009 وحتى
، بجءًا مؽ العاـ استثسار وصيانة السشذآت السائية، لظالب الدشة الخامدة في قدؼ ىشجسة الخي والرخؼ مقخر .4

 .2008/2009حتى  ـ 2006/2007الجراسي 
/، لظالب الدشة الثالثة في قدؼ ىشجسة الخي والرخؼ، بجءًا مؽ العاـ الجراسي 2الييجرولؾجيا / مقخر .5

 .2008/2009حتى  ـ 2007/2008
ىيجروجيؾلؾجيا متقجمة، لظالب الدشة األولى ماجدتيخ في قدؼ اليشجسة السائية والخي، بجءًا مؽ العاـ  مقخر .6

 .وحتى تاريخو ـ 2007/2008الجراسي 
-2008نغؼ جؾدة السياه الجؾفية، لظالب الدشة الخامدة في قدؼ اليشجسة البيئية، بجءًا مؽ العاـ الجراسي  مقخر .7

 .وحتى تاريخو 2009
 2008-2009  يلظالب الدشة الخامدة في قدؼ ىشجسة الخي والرخؼ، بجءًا مؽ العاـ الجراس، 3الرخؼ  مقخر .8

 .ـ2010-2009  وحتى
 ـ.2013-2014  ي، بجءًا مؽ العاـ الجراساليشجسة السائية والخي في قدؼ  الخابعةلظالب الدشة ، الخي  مقخر .9
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شعبة السؾارد -لظالب الدشة األولى ماجدتيخ في قدؼ اليشجسة السائية والخي  الييجروجيؾلؾجيا اليشجسية، رمقخ   .10
 ـ وحتى تاريخو. 2018/2017، بجءًا مؽ العاـ الجراسي السائية

لظالب الدشة األولى ماجدتيخ في قدؼ اليشجسة السائية والخي، بجءًا مؽ العاـ مقخر " صيانة وتأىيل اآلبار"   .11
 ـ وحتى تاريخو. 2018/2017الجراسي 

، بجءًا مؽ شعبة السؾارد السائية -اليشجسة السائية والخي في قدؼ  الخابعةلظالب الدشة ، 1السشذآت السائية مقخر   .12
 ـ.2018-2019 ي العاـ الجراس

، بجءًا شعبة السؾارد السائية -لظالب الدشة األولى ماجدتيخ في قدؼ اليشجسة السائية والخي مقخر " تجريب عسمي"   .13
 .ـ وحتى تاريخو 2018/2019مؽ العاـ الجراسي 

، بجءًا مؽ العاـ الجراسي كمية اليشجسة السجنيةفي  الثالثةلظالب الدشة مقخر " ىشجسة الخي والرخؼ"   .14
 ـ وحتى تاريخو. 2019/2020

 التي شارك كعزؽ بها:والعمسية السهشية  المجان-16
/ تاريخ 350رقؼ /الرادرة عؽ رئاسة جامعة تذخيؽ تحت عزؾ في المجشة الفشية السذكمة بالسحكخة اإلدارية  .1

الستزسشة دراسة العخوض الفشية والسالية لتقجيؼ وتخكيب جياز محظة مخبخية لألرصاد الجؾية بجامعة  2007/7/1
 تذخيؽ.

/ تاريخ   408عزؾ في المجشة الفشية السذكمة بالسحكخة اإلدارية الرادرة عؽ رئاسة جامعة تذخيؽ تحت رقؼ / .2
 .د /39/رقؼ  د، /34/الستزسشة االستالـ السؤقت ألجيدة مخبخ اليشجسة البيئية بالعقجيؽ رقؼ  2/9/2008

/ تاريخ 10تحت رقؼ /عسادة كمية اليشجسة السجنية عزؾ في المجشة الفشية السذكمة بالسحكخة اإلدارية الرادرة عؽ  .3
مخبخ الييجروليػ لقدؼ اليشجسة السائية  –ية الستزسشة وضع األضابيخ الفشية لسختبخات كمية اليشجسة السجن 2009/2/4

 والخي.
 ـ.2011و 2010عزؾ في مجمذ كمية اليشجسة السجنية، كسسثل لمؾحجة الشقابية في الكمية خالؿ عامي  .4
 ـ. 2009عزؾ في وحجة ضساف الجؾدة في كمية اليشجسة السجنية مشح عاـ  .5
لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف " مداىسة في تقؾيؼ عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ  .6

 ـ. 2010الجخياف الدظحي في مشظقة حؾض الدؽ " عاـ 
نتح  –عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف " التشبؤ بالتبخخ  .7

 ـ. 2011الرشعية " عاـ  السخجعي الذيخي في مشظقة طخطؾس باستخجاـ الذبكة العربية
عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف " الحل األمثل لشغؼ  .8

 ـ. 2012تؾزيع السياه باستخجاـ تقشية الخؾارزميات الجيشية" عاـ 
التشبؤ بخخيظة تداوي عمسية بعشؾاف " عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث ال .9

 ـ. 2013" عاـ  الالذقية-جبمةمشاسيب السياه الجؾفية الحخة باستخجاـ طخائق اإلحراء السكاني في سيل 
 عزؾ في لجشة الحكؼ عمى رسالة الساجدتيخ التي أعجىا طالب الجراسات العميا نبيل نجيؼ حدؽ، بعشؾاف .10
لتقؾيؼ مؾارد السياه الجؾفية في حؾض الدؽ ". بقخار مجمذ البحث العمسي في جامعة  GIS" استخجاـ تقشيات الػ  .11

 ـ.2011/6/8تاريخ  797تذخيؽ رقؼ 
أنسؾذج "  :عزؾ في لجشة الحكؼ عمى رسالة الساجدتيخ التي أعجتيا طالبة الجراسات العميا ميذ دمحم عمياف، بعشؾاف .12
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العمسي في ". بقخار مجمذ البحث  عي الّذيخي في مشظقة طخطؾسالسخج نتح-بالتبخخشبكة عربّية صشعّية لمتشبؤ 
 ـ.2012/4/5تاريخ  727جامعة تذخيؽ رقؼ 

عزؾ في فخيق تجقيق " دراسة مذخوع سكؽ الذباب في السشظقة العقارية أبؾ عفرة والسشظقة العقارية العشابية في  .13
 .ـ2011عاـ  محافغة طخطؾس "

السحّؾليؽ ودراستيؼ مؽ جامعات القظخ إلى كمية اليشجسة السجنية في جامعة عزؾ في لجشة دراسة طمبات الظالب  .14
 ـ.18/10/2011/ تاريخ 55تذخيؽ، بالسحكخة اإلدارية رقؼ /

سية وتؾصيف البخامج والسقخرات، بكتاب مؾجو إلى نائب اعزؾ في فخيق العسل السذكل لؾضع ترؾرات الخظة الجر  .15
 ـ.26/2/2012/ ص. ىػ تاريخ 402الكمية بخقؼ /رئيذ الجامعة لمذؤوف العمسية مؽ 

بالسحكخة ـ 2012/2013والعاـ الجراسي  2011/2012عزؾ في لجشة سبخ الجفاتخ االمتحانية لمجورة الفرمية الثالثة  .16
 ـ.7/10/2012/ تاريخ 249اإلدارية مؽ رئيذ الجامعة رقؼ /

 ـ.14/9/2012/ تاريخ 74لسحكخة اإلدارية رقؼ /عزؾ في لجشة وضع الخظة التظؾيخية في كمية اليشجسة السجنية با .17

 ـ2016حتى نيداف  ـ11/9/2012/ تاريخ 55مجيخ وحجة ضساف الجؾدة في الكمية بالسحكخة اإلدارية رقؼ / .18

، مسثاًل لمجؾدة كسجيخ وحجة ضساف الجؾدة في ـ2012جنية مشح الذيخ التاسع عاـ عزؾ في مجمذ كمية اليشجسة الس .19
 .ـ2016حتى مشترف عاـ  الكمية

- 20142015--2013-2012خالؿ أعؾاـ والبشى التحتية عزؾ في لجشة التجقيق الجاخمي لجؾدة البخامج األكاديسية  .20
كمية التسخيض، كمية الظب البذخي،  : اليشجسة السعسارية، اليشجسة السيكانيكية والكيخبائية،اآلتية في الكميات 2016

، كمية  كمية التخبية، كمية اليشجسة السعمؾماتية )رئيذ فخيق تجقيق( بسجسؾعة محكخات إدارية صادرة  الدراعة، كميةالعمـؾ
 ـ.30/9/2012/ تاريخ 237رقؼ /مشيا يذ الجامعة ئر عؽ 

 .ـ2012حتى عاـ  ـ2010/   /  / تاريخ     عزؾ في لجشة االنزباط في رئاسة الجامعة بالسحكخة اإلدارية رقؼ / .21

عاـ  في محافغة طخطؾس " شبكة صخؼ مياه األمظار في معسل االسسشت" دراسة  لسذخوع الجارسفخيق العزؾ في  .22
 .ـ2013

، بالسحكخة اإلدارية الرادرة عؽ رئيذ في جامعة تذخيؽعزؾ في لجشة التجقيق الجاخمي لجؾدة البخامج األكاديسية  .23
 ـ.23/10/2013/ تاريخ 230الجامعة رقؼ /

التشبؤ بخخيظة عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف "  .24
 ـ. 2013" عاـ الالذقية-مشاسيب السياه الجؾفية الحخة باستخجاـ طخائق اإلحراء السكاني في سيل جبمة 

السخشح لمتعييؽ بؾعيفة أستاذ مداعج في عزؾًا في لجشة فحص اإلنتاج العمسي لمديج الجكتؾر عباس عبج الخحسؽ  .25
 .ـ2014/2/13تاريخ  835قدؼ اليشجسة السائية والخي في كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ، بسؾجب القخار 

" إدارة مؾارد  عزؾ في لجشة الحكؼ عمى رسالة الساجدتيخ التي أعجتيا طالبة الجراسات العميا ديسة محدؽ دمحم، بعشؾاف .26
تاريخ  871". بقخار مجمذ البحث العمسي في جامعة تذخيؽ رقؼ  بانياس في عل التغيخات السشاخيةمياه نبع 

 ـ.2014/3/19
أنسؾذج شبكة عربية عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف "  .27

 ـ. 2014" عاـ حل الدؾري صشعية لمتشبؤ بالتبخخ الذيخي في السشظقة الديمية مؽ الدا
تقييؼ البارامتخات عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف "  .28

 ـ. 2015" عاـ الرشعية  Elmanالفعالة لمجخياف الدظحي في حؾض نيخ الكبيخ الجشؾبي باستخجاـ شبكات 
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تظؾيخ سيشاريؾىات جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف "  عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة .29
 ـ. 2015" عاـ  WEAPبجيمة إلدارة مياه حؾض نيخ الرشؾبخ باستخجاـ 

 ، بعشؾافريؼ محدؽ خزؾرعزؾ في لجشة الحكؼ عمى رسالة الساجدتيخ التي أعجتيا طالبة الجراسات العميا  .30
". بقخار  الييجروجيؾلؾجية في جشؾب سيل جبمة باستخجاـ اإلحراء السكانيالتؾزيع السكاني لبعض البارامتخات "  .31

 ـ.2014/5/18تاريخ  2008العمسي في جامعة تذخيؽ رقؼ مجمذ البحث 
 8-6السدتجامة إعادة اإلعسار والتشسية  نحؾ- السؤتسخ الجولي األوؿ لميشجسة السجنيةعزؾ في المجشة التشغيسية في  .32

 .السجنية في جامعة تذخيؽكمية اليشجسة  ،2014آب، 

مجكتؾر لـ الستزسؽ تدسيتي عزؾًا في لجشة فحص اإلنتاج العمسي 2014/2/16/ س مؾ ع، تاريخ 1205كتاب رقؼ  .33
عباس عبج الخحسؽ السخشح لمتعييؽ بؾعيفة أستاذ مداعج في قدؼ اليشجسة السائية والخي في كمية اليشجسة السجنية 

 .بجامعة تذخيؽ

ـ الستزسؽ تدسيتي عزؾًا في لجشة فحص اإلنتاج العمسي لمديج 2014/11/20ع، تاريخ  / س مؾ1937كتاب رقؼ  .34
الجكتؾر مجج حافظ ليفا السخشح لمتعييؽ بؾعيفة مجّرس متسخف في قدؼ اليشجسة السائية والخي في كمية اليشجسة السجنية 

 .بجامعة تذخيؽ

دراسة في اإلدارة الستكاممة بعشؾاف "  اليشجسيةدمذق لمعمـؾ عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة  .35
 ـ. 2015" عاـ لمسؾارد السائية الستاحة في حؾض وادي الخقاد 

تجقيق السمفات التي تقجمت بيا وحجات ضساف الجؾدة في الجامعة الختيار الؾحجات التي ستسشح درع عزؾ في لجشة  .36
 ـ.26/1/2015/ تاريخ 17/ بالسحكخة اإلدارية الرادرة عؽ رئيذ الجامعة رقؼالتسيد، 

 .فخيق عسل في جامعة تذخيؽ لسخاجعة التؾصيف الؾعيفي لكمية الدراعة، ومشاقذة السقتخحات والتعجيالتعزؾ في  .37
 ـ.29/3/2015/ تاريخ 93بالسحكخة اإلدارية الرادرة عؽ رئيذ الجامعة رقؼ /

نقابة ، 2015آب،  17-16 التشسية وإعادة اإلعسارأولؾيات  –األوؿ  اليشجسيعزؾ في المجشة التشغيسية في السؤتسخ  .38
 الالذقية. فخع-السيشجسيؽ

" العالقة  عزؾ في لجشة الحكؼ عمى رسالة الساجدتيخ التي أعجتيا طالبة الجراسات العميا رؤى سميساف حؾيجة، بعشؾاف .39
تاريخ  1065يؽ رقؼ رشؾبخ ". بقخار مجمذ البحث العمسي في جامعة تذخ البيؽ اليظل السظخي والجخياف في نيخ 

 ـ.27/5/2015جمدة الجفاع  ـ.2015/4/29
عزؾ في فخيق عسل في جامعة تذخيؽ لسخاجعة مدؾدة التؾصيف الؾعيفي لكمية الدراعة ومشاقذة السقتخحات ورفع  .40

 ـ.29/3/2015/ تاريخ 93السقتخح الشيائي لمتؾصيف بالسحكخة اإلدارية رقؼ /

مؽ مخكد ضساف الجؾدة في جامعة تذخيؽ، لتسيد وحجة ضساف الجؾدة في  حاصل عمى درع التسيد مع شيادة التسيد .41
 ـ.2014الكمية، في العسل عمى تحقيق معاييخ الجؾدة في الكمية لعاـ 

بالسحكخة اإلدارية  لؾضع دليل إجخاءات خاص بعزؾ الييئة التعميسية العسمية،عزؾ في فخيق عسل في جامعة تذخيؽ  .42
 ـ.25/6/2015/ تاريخ 169رقؼ /

مكؾنات الدمدمة عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف "  .43
 .الدمشية لجرجات الحخارة في محظة طخطؾس "

 فخع-السيشجسيؽالتشسية وإعادة اإلعسار( في نقابة  أولؾيات) اليشجسي األوؿعزؾ في المجشة التشغيسية في السؤتسخ  .44
 ، كمية اليشجسة السجنية في جامعة تذخيؽ.2015آب،  18-16 الفتخةالالذقية خالؿ 
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رئيذ قدؼ " ضساف جؾدة البحث العمسي وخجمة السجتسع " في مخكد ضساف الجؾدة في جامعة تذخيؽ بالقخار رقؼ  .45
 ـ.4/11/2015/ تاريخ 6798/

ي تخشيج استخجاـ السياه " في الييئة العميا لمبحث عزؾ في لجشة " البحث العمسي في مجاؿ تؾطيؽ التقانات الحجيثة ف .46
 ـ.25/10/2015/ تاريخ 220العمسي بالقخار رقؼ /

 .ـ2016 /21/7 تاريخ /ص198 رقؼ  بالسحكخة اإلداريةفخع الالذقية  -رئيذ لجشة ضساف الجؾدة في نقابة السيشجسيؽ .47

إعجاد خخائط الغسخ عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة تذخيؽ لمجراسات والبحؾث العمسية بعشؾاف "  .48
 .تذخيؽ " 16لحؾض نيخ الكبيخ الذسالي نتيجة انييار مفتخض لدج 

ىشجسة  مؽ قدؼ، باسل أحسج اليدؾؼطالب الجراسات العميا  ىاعزؾ في لجشة الحكؼ عمى رسالة الساجدتيخ التي أعج .49
استخجاـ نغؼ دعؼ القخار في دراسة الؾضع "  بعشؾافوإدارة السؾارد السائية في كمية اليشجسة السجنية بجامعة البعث، 

والجراسات العمسي الحالي والسدتقبمي لمسؾارد السائية في حؾض الداحل )محافغة الالذقية( ". بقخار مجمذ البحث 
 ـ.24/8/2016جمدة الجفاع  ـ.2016/6/22ريخ تا ( / د535)رقؼ  البعثفي جامعة العميا 

حاضخ في البخنامج التجريبي " دليل األقداـ العمسية في تحقيق معاييخ الجؾدة " الحي أقامو مخكد ضساف الجؾدة م   .50
 ـ.3/3/2016-1  خالؿ الفتخة

-21خالؿ الفتخة جؾدة العسل األكاديسي " الحي أقامو مخكد ضساف الجؾدة ضساف حاضخ في البخنامج التجريبي " م   .51
 ـ.25/2/2016

التشبؤ باألمظار الذيخية في عزؾ في تحكيؼ مقالة عمسية واردة مؽ مجمة جامعة دمذق لمعمـؾ اليشجسية بعشؾاف "  .52
 ـ. 2016" عاـ  محظة حسص باستخجاـ تقشية تحؾيل السؾيجات والذبكات العربية االصظشاعية

 ـ.26/9/2016/ تاريخ 89اليشجسة السجنية بالسحكخة اإلدارية رقؼ / عزؾ في لجشة إعجاد تقخيخ التقؾيؼ الحاتي في كمية .53

تاريخ  482بالقخار الؾزاري رقؼ لسجة عاـ رئيذ قدؼ اليشجسة السائية والخي في كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ  .54
 ـ.10/9/2018

تاريخ  484بالقخار الؾزاري رقؼ  يؽعامرئيذ قدؼ اليشجسة السائية والخي في كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ لسجة  .55
 ـ.5/9/2019

 ـ.14/9/2021تاريخ  481بالقخار الؾزاري رقؼ  سشتيؽبجامعة تذخيؽ لسجة  مجيخ السعيج التقاني اليشجسي .56
 (:دكتؽراه-ماجدتير) عمى الرسائل العمسية اإلشراف-17
مشظقة  في الجؾفيةسيج عمي بعشؾاف " إدارة مؾارد السياه أحسج مذارؾ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجسة لسا  مذخؼ .1

 ـ.13-2-2011  ونؾقذت الخسالة بتاريخ السعيج العالي لمبحؾث البيئية. –جامعة تذخيؽ  .بخج إسالـ "
عباس بعشؾاف " نسحجة مؾارد السياه الجؾفية الحخة يؾسف مذارؾ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجسة ديسا  مذخؼ .2

 ـ.23-05-2012ونؾقذت الخسالة بتاريخ  كمية اليشجسة السجنية. –جامعة تذخيؽ  بتغيخاتيا في سيل جبمة ".والتشبؤ 
مذارؾ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجسة خمؾد ديؾب بعشؾاف " نسحجة حخكة السياه الجؾفية الحخة في السشظقة  مذخؼ .3

 تّؼ تخقيؽ قيجىا. مية اليشجسة السجنية.ك –جامعة تذخيؽ  الديمية بيؽ نيخي الرشؾبخ والكبيخ الذسالي".
عمي بعشؾاف " بشاء نسؾذج رياضي لحخكة السياه الجؾفية وفيق مذارؾ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجس حاـز  مذخؼ .4

ونؾقذت  كمية اليشجسة السجنية. –جامعة تذخيؽ  السزغؾطة في السشظقة السستجة بيؽ نيخي مخقية والحريؽ".
 ـ.18-4-2012  الخسالة بتاريخ
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إدارة السياه الجؾفية لبعض مشاطق غؾطة بخجية بعشؾاف " بخنؾخ داريؽ  ظالبةالجكتؾراه لم أطخوحةمذارؾ عمى  مذخؼ .5
  ، تدجيل بقخار مجمذ جامعة دمذق تاريخالجيؾلؾجيا قدؼ-العمؾـكمية  –دمذق باستخجاـ الشسحجة ". جامعة دمذق 

 ـ.24-6-2015  ة بتاريخاألطخوحونؾقذت  ـ.2010-10-27
راعي بعشؾاف " نسؾذج رياضي لسحاكاة الغخوؼ جساؿ الجكتؾراه لمظالب كشاف  أطخوحةمذارؾ عمى  مذخؼ .6

الييجروجيؾلؾجية لمحؾامل السائية في السشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي الكبيخ الذسالي والرشؾبخ، وتقييؼ مؾاردىا الستاحة ". 
 ـ.8-5-2012، تاريخ 1690، تدجيل بقخار مجمذ جامعة رقؼ الجيؾلؾجيا قدؼ -العمؾـكمية  –جامعة تذخيؽ 

 ـ.3-5-2015  ة بتاريخاألطخوحونؾقذت 
إدارة مؾارد مياه نبع بانياس في عل عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجسة ديسة محدؽ دمحم بعشؾاف "  رئيذ مذخؼ .7

-8-2012، تاريخ 2697، تدجيل بقخار مجمذ جامعة رقؼ كمية اليشجسة السجنية –" جامعة تذخيؽ التغيخات السشاخية

 ـ.22-4-2014  ونؾقذت الخسالة بتاريخ .ـ14
تخظيط وتقؾيؼ السؾارد السائية الس تاحة في بعشؾاف "  عيدى شادي دمحمرئيدي عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجس  مذخؼ .8

، تاريخ 326كمية اليشجسة السجنية، تدجيل بقخار مجمذ جامعة رقؼ  –" جامعة تذخيؽ حؾض نيخ مخقية 
 ـ.18/10/2018ونؾقذت األطخوحة بتاريخ  .ـ21/10/2014

جخياف في نيخ الحريؽ  –التشبؤ باليظل بعشؾاف "  ندار دمحم حسجافمذارؾ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجس  مذخؼ .9
، تاريخ 328تدجيل بقخار مجمذ جامعة رقؼ  كمية اليشجسة السجنية. –معة تذخيؽ ". جاباستخجاـ الشسحجة الخياضية 

 ـ.21/10/2014
بعشؾاف " نسحجة مؾارد السياه الجؾفية السزغؾطة في  نؾر فيرل غانؼ ةرئيذ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجس مذخؼ .10

كمية اليشجسة السجنية، تدجيل بقخار مجمذ جامعة رقؼ  –السشظقة الديمية لحؾض نيخ بانياس " جامعة تذخيؽ 
 ـ.12/3/2020ونؾقذت األطخوحة بتاريخ  ـ.20/12/2015، تاريخ 788

مؾارد السياه الجؾفية السزغؾطة  تقؾيؼبعشؾاف "  ج هللالسيذ صالح عب ةرئيذ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجس مذخؼ .11
كمية اليشجسة السجنية، تدجيل بقخار  –طخطؾس " جامعة تذخيؽ  –بيؽ نيخي الغسقة واألبخش  في السشظقة الديمية
  ـ.1/12/2015، تاريخ 490مجمذ جامعة رقؼ 

تقييؼ الخظخ البيئي لمسبيجات والعشاصخ الثقيمة متعاوف عمى رسالة الجكتؾراه لمظالبة رماز دمحم ناصخ بعشؾاف "  مذخؼ .12
جامعة تذخيؽ،  –السعيج العالي لبحؾث البيئة  – الشاتجة عؽ األنذظة الحزخية والدراعية عمى جؾدة السياه الجؾفية

 ـ.19/9/2019ونؾقذت األطخوحة بتاريخ  ـ.22/9/2015تاريخ ، 4336رقؼ تذخيؽ قخار مجمذ جامعة تدجيل 
نسحجة تجاخل مياه البحخ ضسؽ طبقة السياه " بعشؾاف  ديسة محدؽ دمحمعمى رسالة الجكتؾراه لمظالبة  رئيذمذخؼ  .13

تذخيؽ قخار مجمذ جامعة جامعة تذخيؽ، تدجيل  – الحخة وإدارة مؾاردىا السائية بيؽ نيخي الدؽ والخوسالجؾفية 
 ـ.14/8/2016تاريخ ، 3327رقؼ 

نسحجة حخكة السياه الجؾفية وانتقاؿ السمؾثات سيج عمي بعشؾاف " أحسج  ىمذخؼ رئيذ عمى رسالة الجكتؾراه لمظالبة لس .14
قخار مجمذ جامعة جامعة تذخيؽ، تدجيل  –في الداحل الدؾري  في السشظقة السحرؾرة بيؽ نيخي الحريؽ والغسقة

 ـ.14/3/2017تاريخ ، 1390رقؼ تذخيؽ 
تقؾيؼ مؾارد السياه الجؾفية في حؾض بعشؾاف "  اء سعج الجيؽ رجبجنعمى رسالة الجكتؾراه لمظالبة  مذارؾمذخؼ  .15

تاريخ ، 1623رقؼ تذخيؽ قخار مجمذ جامعة جامعة تذخيؽ، تدجيل  – الالذقية باستخجاـ الشسحجة الخياضية
 ـ.4/4/2017
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التشّبؤ بالتبّخخ اليؾمي في محظة سج بعشؾاف "  ومياسياسخ ميذ  ةمذارؾ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجس مذخؼ .16
جامعة تذخيؽ "  ذات االنتذار العكدي وذات الّجواؿ قظخية األسذ باستخجاـ الّذبكات العربّية االصظشاعّية الباسل

 .م20/60/2017، تاريخ  2505رقؼ تدجيل بقخار مجمذ جامعة  كمية اليشجسة السجنية. –

الحخة وصخفيا  السياه الجؾفيةمؾارد  يؼيتقبعشؾاف "  مخاد غازي سميسافالساجدتيخ لمسيشجس  مذخؼ رئيذ عمى رسالة .17
كمية اليشجسة السجنية، تدجيل بقخار مجمذ  –" جامعة تذخيؽ   باستخجاـ الشسحجة الخياضية سيل عكارجدء مؽ في 

 ـ.8/5/2018، تاريخ 2151جامعة رقؼ 

بعشؾاف " تقييؼ مؾارد طبقة السياه الجؾفية الحخة دياال سعج هللا القامؾع  مذخؼ رئيذ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجسة  .18
كمية اليشجسة السجنية، تدجيل بقخار  –تحت تأثيخ التغيخات السشاخية: دراسة حالة سيل عّكار  " جامعة تذخيؽ 

 .ـ9/7/2019، تاريخ 3093 جامعة رقؼمجمذ 

االستثسار األمثل لسؾارد طبقة السياه بعشؾاف "  يؾسف عجناف الخظيبمذخؼ رئيذ عمى رسالة الساجدتيخ لمسيشجس  .19
كمية اليشجسة السجنية، تدجيل بقخار  –" جامعة تذخيؽ الجؾفية السشرخفة في البحخ قبالة ساحل مجيشة طخطؾس

 ـ.3/8/2021، تاريخ 3119مجمذ جامعة رقؼ 
 والشدوات العمسية التي شارك بها: السؤتسرات-18
ـ، بسحاضخة عشؾانيا: " 2003نيداف عاـ  23بتاريخ قدؼ اليشجسة السائية،  –نجوة عمسية في كمية اليشجسة السجنية  .1

 السؾارد السائية في سيل عكار ".
 بتاريخ اليشجسة البيئية،قدؼ –كمية اليشجسة السجنية–إلدارة البيئية " في جامعة تذخيؽ" تكشؾلؾجيا السعمؾمات في انجوة  .2

 ـ، بسحاضخة: " نحؾ إدارة أفزل لسؾارد السياه الجؾفية في جشؾب سيل عكار ".2004نيداف عاـ  19 
، بسحاضخة: 2007آذار  27 كمية اليشجسة السجنية، – قجامعة دمذ " في نجوة " الشجوة األولى لمسؾارد السائية .3

 بالسذاركة مع الجكتؾر عمي دمحم األسعج. الداحل. مداىسة في تقؾيؼ مؾارد السياه الجؾفية في حؾض
، بسحاضخة ـ2007األوؿ كانؾف  2-4سمظشة ع ساف مؽ  –في مدقط  السؤتسخ الجولي الخابع لييجرولؾجيا الؾدياف .4

 ." نغاـ الجخياف في أودية الداحل الدؾري " عشؾانيا: 
تذخيؽ األوؿ  17-18كمية اليشجسة السجنية،  –ورشة عسل " استثسار السؾارد السائية وتشسيتيا " في جامعة تذخيؽ  .5

 ، بسحاضخة عشؾانيا: " مداىسة في تقييؼ اليشابيع تحت البحخية في الداحل الدؾري ".2009
، بسحاضخة: مداىسة في تقييؼ 2010نيداف  28-29كمية اليشجسة السجنية،  –" األياـ العمسية " في جامعة حمب  .6

 سؾرية. بالسذاركة مع الجكتؾر عمي األسعج. –السؾازنة السائية في حؾض الداحل 
، بسحاضخة: مداىسة 2010نيداف  28-30الشجوة الجولية األولى " السخافئ البحخية وحساية الذؾاطئ " في طخطؾس،  .7

 في تقؾيؼ التيارات البحخية، بالسذاركة مع األستاذ الجكتؾر غظفاف عسار واألستاذ الجكتؾر عمي األسعج.
ـ، بسحاضخة 2011آذار  22-23كمية اليشجسة السجنية في جامعة البعث،  –ية وحسايتيا مؽ التمؾث نجوة السؾارد السائ .8

 سؾرية ". –عشؾانيا: "مداىسة في تقييؼ السؾارد السائية وحسايتيا مؽ التمؾث في حؾض الداحل 
السيشجسيؽ العخب ووزارة السؾارد لشجوة التحزيخية الثانية لمسؤتسخ العخبي الدادس والعذخوف، بالتعاوف بيؽ إتحاد ا .9

أودية الساحل  يتقييم نظام الجريان ف يمساهمة ف، بسحاضخة عشؾانيا: " ـ2011يؾليؾ  4-3 ،السائية والخي بسرخ

 السوري ".

، بسحاضخة: 2011تذخيؽ األوؿ  22-24" السخافئ البحخية وحساية الذؾاطئ " في طخطؾس،  الثانيةالشجوة الجولية  .10
 األسعج.دمحم ، بالسذاركة مع األستاذ الجكتؾر عمي الجراسات الييجرولؾجية في ترسيؼ السشذآت اليشجسيةأىسية 
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جامعة  – البحخيةفي السعيج العالي لمبحؾث  البيئة الداحمية بيؽ واقع التمؾث وتشسية السؾارد" " الؾطشيةورشة العسل  .11
 .اليشابيع تحت البحخية في الداحل الدؾري مداىسة في تقؾيؼ بسحاضخة:  ـ،2013حديخاف  4  في تذخيؽ

 وحتى تاريخو. 2013مجقق داخمي ألنغسة الجؾدة في كميات ومعاىج جامعة تذخيؽ )رئيذ فخيق ومجقق( مشح عاـ  .12
 18في كميات جامعة تذخيؽ " في مخكد ضساف الجؾدة في جامعة تذخيؽ في الستسيدة نجوة " تجخبة ضساف الجؾدة  .13

تجخبة اليشجسة السجنية في )استبياف الظالب، تقييؼ اإلدارة األكاديسية، ووضع دليل  بسحاضخة:ـ، 2013 تسؾز
 .اإلجخاءات(

 –" في السعيج العالي لمبحؾث البحخية  البيئية وآفاؽ التشسية في السشظقة الداحمية اإلجيادات الؾطشية "ورشة العسل  .14
اليظل السظخي وتجفق نبع بانياس في عل التغيخات العالقة بيؽ " ـ، بسحاضخة: 2014حديخاف  16جامعة تذخيؽ في 

 ديسة محدؽ دمحم ـ. -عساربسذاركة أ. د. غظفاف عبج الكخيؼ  ." السشاخية
كمية اليشجسة  ،2014آب،  8-6السدتجامة إعادة اإلعسار والتشسية  نحؾ- السؤتسخ الجولي األوؿ لميشجسة السجنية .15

 في تقؾيؼ وتخظيط مؾارد مياه نبع بانياس في الداحل الدؾري السجنية في جامعة تذخيؽ، بسحاضخة: " مداىسة 
 ديسة محدؽ دمحم. ـ.-عسارأ. د. غظفاف عبج الكخيؼ  :". بسذاركة WEAPباستخجاـ بخنامج 

كمية اليشجسة  ،2014آب،  6-4السدتجامة إعادة اإلعسار والتشسية  نحؾ - السؤتسخ الجولي األوؿ لميشجسة السجنية .16
 الكبيخ الذسالينغاـ السياه الجؾفية الحخة في السشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي لسجنية في جامعة تذخيؽ، بسحاضخة: " ا

 كشاف جساؿ راعي. ج.-دمحمأ. د. أحسج   بسذاركة والرشؾبخ".
جسة كمية اليش ،2014آب،  8-6السدتجامة إعادة اإلعسار والتشسية  نحؾ- السؤتسخ الجولي األوؿ لميشجسة السجنية .17

مقارنة بيؽ التقشيات الحتسية والجيؾإحرائية لمتشبؤ بكيؼ الشتخات في السياه جنية في جامعة تذخيؽ، بسحاضخة: "الس
 داريؽ بخجيو. ج.-السحسجأ. د. ياسخ  . بسذاركةالذخقية"الجؾفية الحخة في غؾطة دمذق 

 في العمياالجراسات  لظالب البيئية بحاثاألنجوة عمسية في السعيج العالي لبحؾث البيئة في جامعة تذخيؽ بعشؾاف "  .18

دراسة ىيجروجيؾكيسيائية لمسياه الجؾفية في : " ، بسحاضخةـ 2014/ 6/ 23-22 السخكدية السكتبة-تذخيؽ جامعة
 .كشاف جساؿ راعي ج.-دمحمأحسج أ. د.  ". بسذاركة الكبيخ الذساليالسشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي الرشؾبخ و 

-20سمظشة ع ساف  –مدقط  كفؾءة،في دوؿ مجمذ التعاوف... نحؾ إدارة  السياه- لمسياهحادي عذخ مؤتسخ الخميج ال .19
إدارة مؾارد السياه الجؾفية الستاحة في السشظقة السستجة بيؽ نيخي مخقية " ـ، بسحاضخة عشؾانيا: 2014، أكتؾبخ 22

أ. د. غظفاف عبج الكخيؼ  بسذاركة .Visual MODFLOWفي الداحل الدؾري باستخجاـ بخنامج  والحريؽ
 عسار.

  سمظشة ع ساف –مدقط  ،مجمذ التعاوف... نحؾ إدارة كفؾءةفي دوؿ  السياه- لمسياهحادي عذخ مؤتسخ الخميج ال .20
اإلدارة السثمى لسؾارد مياه نبع بانياس في الداحل الدؾري باستخجاـ " ـ، بسحاضخة عشؾانيا: 2014، أكتؾبخ 20-22

 بسذاركة أ. د. غظفاف عبج الكخيؼ عسار. WEAPبخنامج 
آب،  18-16 الفتخةنقابة السيشجسيؽ بالالذقية خالؿ  في-اإلعسارأولؾيات التشسية وإعادة  –اليشجسي األوؿ السؤتسخ  .21

".  التشبؤ باليظل السظخي في محظة طخطؾس الؾاقعة في القدؼ الجشؾبي مؽ الداحل الدؾري ، بسحاضخة: " 2015
 .غظفاف عبج الكخيؼ عسارأ. د.  بسذاركة

آب،  18-16الفتخة نقابة السيشجسيؽ بالالذقية خالؿ  في-اإلعسارأولؾيات التشسية وإعادة  –السؤتسخ اليشجسي األوؿ  .22
ياسخ السحسج، ". بسذاركة أ. د. تأثيخ تغيخات عسق السياه الجؾفية عمى محتؾاىا مؽ الشتخات ، بسحاضخة: " 2015

 .ج. داريؽ بخجيو
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ي البخنامج التجريبي " دور األقداـ األكاديسية في تحقيق معاييخ الجؾدة " الحي أقامو مخكد ضساف الجؾدة م حاِضخ ف .23
ستبياف آراء الظالب العسمية التجريدية وفق اتقؾيؼ بعشؾاف "  ـ.30/7/2015-28خالؿ الفتخة في جامعة تذخيؽ 

 " بتجريذ السقخرات ومزسؾنيا
" الحي أقامو مخكد ضساف الجؾدة في جامعة  دليل رؤساء األقداـ في ضساف الجؾدةم حاِضخ في البخنامج التجريبي "  .24

ستبياف آراء الظالب بتجريذ السقخرات العسمية التجريدية وفق اتقؾيؼ " بعشؾاف  ـ.3/3/2016-1تذخيؽ خالؿ الفتخة 
 " ومزسؾنيا

و مخكد ضساف الجؾدة في جامعة تذخيؽ " الحي أقام ضساف جؾدة العسل األكاديسيم حاِضخ في البخنامج التجريبي "  .25
 ." التؾاصل مع الجيات السدتفيجةبعشؾاف "  ـ.25/2/2016-21خالؿ الفتخة 

نقابة " مياىشا وبيئتشا في خظخ ... معًا نحسييسا "  السائية وحساية البيئة الشجوة الجولية لإلدارة الستكاممة لمسؾارد .26
فخع طخطؾس بالتعاوف مع جامعة تذخيؽ ونقابة السيشجسيؽ السخكدية وجامعة طخطؾس، خالؿ الفتخة  –السيشجسيؽ 

في السشظقة السستجة بيؽ نيخي مخقية  الجؾفية الستاحةمؾارد السياه  نسحجةـ بسحاضخة بعشؾاف " 2016تسؾز  19-17
غظفاف عبج الكخيؼ أ. د.  ". بسذاركة Visual MODFLOWفي الداحل الدؾري باستخجاـ بخنامج  والحريؽ

 عسار.
نقابة " مياىشا وبيئتشا في خظخ ... معًا نحسييسا "  السائية وحساية البيئة الشجوة الجولية لإلدارة الستكاممة لمسؾارد .27

فخع طخطؾس بالتعاوف مع جامعة تذخيؽ ونقابة السيشجسيؽ السخكدية وجامعة طخطؾس، خالؿ الفتخة  –السيشجسيؽ 
الكبيخ نسحجة مؾارد السياه الجؾفية الستاحة في السشظقة الؾاقعة بيؽ نيخي ـ بسحاضخة بعشؾاف " 2016تسؾز  19-17
 أحسج دمحم، د. كشاف جساؿ راعي.بسذاركة أ. د. " والرشؾبخ الذسالي

نقابة " مياىشا وبيئتشا في خظخ ... معًا نحسييسا "  السائية وحساية البيئة الشجوة الجولية لإلدارة الستكاممة لمسؾارد .28
فخع طخطؾس بالتعاوف مع جامعة تذخيؽ ونقابة السيشجسيؽ السخكدية وجامعة طخطؾس، خالؿ الفتخة  –السيشجسيؽ 

السؾارد السائية الستاحة في الحؾض الييجرولؾجي لدج تخظيط وتقؾيؼ ـ بسحاضخة بعشؾاف " 2016تسؾز  19-17
 غظفاف عبج الكخيؼ عسار، ـ. شادي دمحم عيدى.بسذاركة أ. د. "  الرؾراني

نقابة " مياىشا وبيئتشا في خظخ ... معًا نحسييسا "  السائية وحساية البيئة الشجوة الجولية لإلدارة الستكاممة لمسؾارد .29
ؿ الفتخة فخع طخطؾس بالتعاوف مع جامعة تذخيؽ ونقابة السيشجسيؽ السخكدية وجامعة طخطؾس، خال –السيشجسيؽ 

"  الشسحجة الخياضيةباستخجاـ التشبؤ بالجخياف الدشؾي لشيخ الحريؽ ـ بسحاضخة بعشؾاف " 2016تسؾز  19-17
 غظفاف عبج الكخيؼ عسار، ـ. ندار دمحم حسجاف.بسذاركة أ. د. 

نقابة عًا نحسييسا " " مياىشا وبيئتشا في خظخ ... م السائية وحساية البيئة الشجوة الجولية لإلدارة الستكاممة لمسؾارد .30
فخع طخطؾس بالتعاوف مع جامعة تذخيؽ ونقابة السيشجسيؽ السخكدية وجامعة طخطؾس، خالؿ الفتخة  –السيشجسيؽ 

 دمذق غؾطة مؽ أجداء في الجؾفية السياه في الشتخات ممؾث ىجخة تقييؼـ بسحاضخة بعشؾاف " 2016تسؾز  19-17
 ياسخ السحسج، د. داريؽ بخجيو.بسذاركة أ. د.  GMS  (Modflow- Modpath- MT3D ) :باستخجاـ بخنامج

" آفاؽ ومدتججات البحؾث العمسية في كمية اليشجسة  كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ أقامتياالشجوة العمسية التي  .31
الذيخية الؾاردة دراسة إحرائية تشبؤية لحجـؾ السياه بسحاضخة بعشؾاف "  2017أيار  11-10خالؿ الفتخة  السجنية "

 ـ. مشحر حساد.بسذاركة د. "  عبخ نيخ الخوس في الداحل الدؾري باستخجاـ تحميل الدالسل الدمشية

الشجوة العمسية التي أقامتيا كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ " آفاؽ ومدتججات البحؾث العمسية في كمية اليشجسة  .32
ضخة بعشؾاف " التشبؤ باليظل السظخي الدشؾي في محظة حرؽ بسحا 2017أيار  11-10السجنية " خالؿ الفتخة 
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سميساف الؾاقعة في الجدء الجشؾبي لحؾض الداحل الدؾري باستخجاـ الشسحجة الخياضية " بسذاركة أ. د. غظفاف عبج 
 الكخيؼ عسار، ـ. ندار دمحم حسجاف.

ؽ ومدتججات البحؾث العمسية في كمية اليشجسة الشجوة العمسية التي أقامتيا كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ " آفا .33
بسحاضخة بعشؾاف " تأثيخ التغيخات السشاخية عمى جخياف نيخ مخقية"  2017أيار  11-10السجنية " خالؿ الفتخة 

 بسذاركة أ. د. غظفاف عبج الكخيؼ عسار، ـ. شادي دمحم عيدى.

لجؾدة لألعساؿ اليشجسية " الحي أقامو مخكد ضساف م حاِضخ في الجورة التجريبية " السفاليؼ األساسية في إدارة ا .34
ـ. بسحاضخة بعشؾاف 2017نيداف  27-26الجؾدة بالتعاوف مع مجيخية مسارسة السيشة في جامعة تذخيؽ خالؿ الفتخة 

 "." قياس الجؾدة

جامعة تذخيؽ م حاِضخ في البخنامج التجريبي " ضساف جؾدة العسل األكاديسي " الحي أقامو مخكد ضساف الجؾدة في  .35
ـ. محاضختاف: األولى بعشؾاف "السذاركة في تظؾيخ البيئة وخجمة السجتسع". والثانية 16/11/2017-12خالؿ الفتخة 

 بعشؾاف "أخالقيات البحث العمسي".

م حاِضخ في البخنامج التجريبي " ضساف جؾدة العسل األكاديسي " الحي أقامو مخكد ضساف الجؾدة في جامعة تذخيؽ  .36
ـ. محاضختاف: األولى بعشؾاف "السذاركة في تظؾيخ البيئة وخجمة السجتسع". والثانية 18/10/2018-14فتخة خالؿ ال

 بعشؾاف "أخالقيات البحث العمسي".

إعادة اإلعسار في سؾريا بأيج وطشية )الخؤى أقامتو كمية اليشجسة السجنية بجامعة تذخيؽ "  الحي السؤتسخ العمسي .37
تجفيف السياه الجؾفية في طبقة بسحاضخة بعشؾاف "  2019 تسؾز 8-7" خالؿ الفتخة  واالستخاتيجيات والحمؾؿ(

 .عمي األسعج" بسذاركة أ. د. أساسات السشذآت اليشجسية

بالتعاوف مع نقابة  –في السعيج العالي لمبحؾث البحخية  "البحخية وآفاؽ التشسية السدتجامةالبيئة  مؤتسخ عمسي " .38
 االستثسار األمثل لميشابيع تحت البحخية في بانياس بسحاضخة:  ـ،2021حديخاف  2  السعمسيؽ في جامعة تذخيؽ في

 .الداحل الدؾري  عمى
 وتؽاريخها: اتبعها،التدريبية التي  الدورات-19

 ـ.5-2006/2/16دورة تأىيمية في جامعة تذخيؽ لمسجرسيؽ غيخ السؤصميؽ خالؿ الفتخة مؽ  .1
 في السعيج العالي لتعميؼ المغات في جامعة تذخيؽ. مغة االنكميديةتقؾية متقجمة لدورات  .2
، 2011في مخكد ضساف الجؾدة في جامعة تذخيؽ، لسجة أربعة أياـ خالؿ شيخ أيمؾؿ لعاـ  ورشة العسل التجريبية .3

 بعشؾاف " تظؾيخ السشاىج التعميسية ".
ـ حجيث لمتعميؼ العالي في بخرؾص تظؾيخ نغا إيفاد إلى ألسانيا بسيسة عمسية لمسذاركة في مذخوع " تسبؾس " .4

/ 12/ 21-18خالؿ الفتخة  فخاديةضسؽ فعاليات الخحالت اال EDUWATمجاؿ عمـؾ اليشجسة السائية في سؾريا 
 ـ. 2011

 ـ.2012أيار  28-27تذخيؽ في مخكد ضساف الجؾدة في جامعة  دورة التجقيق الجاخمي .5
 .SGSوحرمت عمى وثيقة نجاح بيا مؽ مؤسدة بخيظانية  ـ28/2/2013-24دورة مجقق رئيذ ألنغسة الجؾدة  .6
"  نعػ السعمؽمات الجغرافية" العالسية بالحرؾؿ عمى الخبخة الالزمة في دورة " ميغاسؽفت شيادة احتخافية مؽ "  .7

 .ـ2016آذار  20وبتاريخ  MS.SY-2016-424وسجمت الذيادة بخقؼ 
 أخرى تخص العسل: نذاطات -20
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 ـ.2001الالذقية مشح شباط  فخع -الدؾرييؽمسارس في نقابة السيشجسيؽ  ميشجس .1
" دراسة تأميؽ جدء مؽ  ، في مذخوعIBG/DHVاليؾلشجية  –في الذخكة الدؾيدخية كييجروجيؾلؾجي مداعج  عسمت .2

شباط  – 2002عاـ  )آذاراحتياجات مجيشة دمذق وضؾاحييا مؽ جدء فائض مياه الداحل الدؾري"، خالؿ الفتخة 
ـ(. الحي تزسؽ تشفيح تحخيات ىيجروجيؾلؾجية مكثفة لمسؾارد الجؾفية بجءًا مؽ حفخ آبار السخاقبة واآلبار 2005

اإلنتاجية وتقييؼ تجارب الزخ قريخة وطؾيمة األمج في اآلبار، ومؽ ثؼ إعجاد نسؾذج رياضي لسحاكة جخياف السياه 
 الجؾفية في السشظقة.

في مذخوع " إدارة مؾارد السياه في الداحل الدؾري" التي نفحتو عجة                                                ؾجيىيجروجيؾل-ىيجرولؾجي  خبيخ .3
، باإلضافة إلى مجيخية الخي العامة لحؾض DHV Water, TNO-NITG, and ALTERAشخكات ىؾلشجية " 

 (.2004أيار – 2003في دمذق، وذلػ خالؿ الفتخة ) آذار  Envirotechالداحل ومكتب 
 – 1998مداعج حقمي مع فخيق بحث مؽ جامعة تذخيؽ وعجة وزارات سؾرية خالؿ الفتخة )نيداف  ىيجروجيؾلؾجي .4

 اآلتييؽ:( في السذخوعيؽ 2001أيار
a.  دراسة التغيخات الييجروجيؾلؾجية في األراضي السخوية مؽ سج الدادس عذخ مؽ تذخيؽ وتخشيج استثسار السياه

 الجؾفية فييا.
b. .تجاخل مياه البحخ ضسؽ طبقة السياه الجؾفية العحبة في الداحل الدؾري بيؽ مجيشتي الالذقية وبانياس 

اليشجسة البيئية، ومذاريع تخخج الدشة الخامدة باختراصي  اختراص-العمياعمى مذاريع دبمـؾ الجراسات  اإلشخاؼ .5
 اليشجسة البيئية والسائية.

الفشية في طخطؾس مؽ خالؿ مجيخية التعميؼ السدتسخ في جامعة تذخيؽ، حؾؿ  الخجمات يدورة تجريبية لسيشجس تشفيح .6
 .2008/1/22حتى  2008/1/16أسذ ومعاييخ السذاريع السائية والبيئية خالؿ الفتخة السستجة مؽ 

 نسؾذج رياضي لتسثيل جخيانات السياه الجؾفية في السشظقة األولى لحؾض الفخات األدنى وتقييؼ شبكةدراسة  إعجاد .7
 .2009/2008عاـ  الرخؼ السشفحة. بالسذاركة مع فخيق عسل مؤلف مؽ أ.د.عمي األسعج ود.ـ. عباس عبج الخحسؽ.

 )القظاعات تقييؼ تجارب الزخ اإلنتاجية وقريخة األمج وطؾيمة األمج في السشظقة األولى لحؾض الفخات األدنىل دراسة .8
 .2009/2008 عام ( ومؽ ثؼ إعجاد التقخيخ الييجروجيؾلؾجي لمسشظقة3-5-7

/ وجدء العقار 61الجراسة السشاخية والييجرولؾجية والييجروليكية، " لسذخوع سكؽ الذباب في جدء العقار رقؼ / تجقيق .9
ابية العقارية في محافغة طخطؾس / مؽ مشظقة العش1/ مؽ السشظقة العقارية أبؾ عفرة، وجدء العقار رقؼ /8رقؼ /

 ـ. 2012عاـ "
 ـ.2013خؼ مياه األمظار في معسل اسسشت طخطؾس دراسة شبكات ص إعجاد .10
 دجمة حؾض في تظؾيخ سياسة وإدارة مرادر السياه" مذخوع مؽ خالؿ  لمعامميؽ في وزارة الخي دورة تجريبية  تشفيح .11

 .م2014 شيخي أيمؾؿ وتذخيؽ األوؿ الجسعية العمسية الدؾرية لمسعمؾماتية في الالذقية، خالؿ " في مقخوالخابؾر
 ـ.2016حديخاف  ،مقابل غابة الذخطة –دراسة فشية لتقييؼ اآلبار العائجة   لذخكة " سيختل " في قخية السديخعة  إعداد .12
 .ـ2016 ،حديخاف لسحيط استاد الباسل الخياضي في الالذقية الجراسة الييجروجيؾلؾجية إعجاد .13
حمب القجيؼ في مشظقة -طخيق الالذقيةالجراسة الييجرولؾجية والييجروجيؾلؾجية لسعالجة االنييارات عمى إعجاد  .14

 ـ.2017 الدفكؾف 
الجراسة – طؾؽ البمج –الجراسة اليشجسية واإلضبارة التشفيحية لسذخوع إقامة مجسع تشسؾي ريفي في محافغة الالذقية  .15

 ـ.2012الييجرولؾجية 
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الجراسة –كفخراـ  – حسصالجراسة اليشجسية واإلضبارة التشفيحية لسذخوع إقامة مجسع تشسؾي ريفي في محافغة  .16
 ـ.2012الييجرولؾجية 

بيت ياشؾط بسحافغة و السذخفة و القخعانية  اطقتجقيق دراسة مذخوع استكساؿ دراسة االندالقات بالسشحجرات في مش .17
الذخكة  -وزارة األشغاؿ العامة واالسكافالجراسة الييجرولؾجية التي قاـ بجراستيا: -ـ2019لعاـ  00الالذقية العقج 

 فخع الالذقية. – السؤسدة العامة لمسؾاصالت الظخقية-وزارة الشقللرالح  لمجراسات اليشجسيةالعامة 
 واألحزاب والجسعيات التي يشتدب إليها: السشعسات-21

احل لداجسعية الجسعية العمسية الدؾرية لمسعمؾماتية، ، حدب البعث العخبي االشتخاكي، نقابة السيشجسيؽ، نقابة السعمسيؽ
 .لحساية البيئةالدؾري 

   
 د. شريف بدر حايغأ.                                                                     2022الثاني كانؽن     


