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 اللجان العلمّية والفنّية: أهمو  المجالس عضوّية
 .(1111-1111، 1111-1891في كلّية الهندسة المدنّية )ائية هندسة المالعضو مجلس قسم  .1

 (.1888-1881في كلّية الهندسة المدنّية )ائية هندسة المالمجلس قسم  رئيس .1

 .(1888 – 1881) عضو مجلس كلّية الهندسة المدنّية .1

 (.1112-1111مجلس كلّية الهندسة المدنّية ) رئيس .4

 .(1112 – 1111)جامعة تشرين عضو مجلس  .2

 حتى تاريخه. -1118مصر. –عضو هيئة تحرير مجلة الدراسات البيئية، جامعة سوهاج  .1

نمذجة  عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدتها الطالبة ديما عباس بعنوان " .1
مجلس البحث "، بموجب قرار  موارد المياه الجوفية الحرّة والتنبؤ بتغيراتها في سهل جبلة

 .م19/1/1111تاريخ  112رقم  جامعة تشرينالعلمي في 

بناء نموذج  أعّدها الطالب حازم علي بعنوان "عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي  .9
"، نهري مرقية والحصين المضغوطة في المنطقة الواقعة بينالمياه الجوفية  رياضي لحركة
 .م14/1/1111تاريخ  241رقم  جامعة تشرينمجلس البحث العلمي في بموجب قرار 

استخدام  بعنوان "عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدها الطالب نبيل حسن  .8
مجلس البحث "، بموجب قرار  لتقويم موارد المياه الجوفية في حوض السن GISتقنيات 
 .م9/1/1111تاريخ  181رقم  جامعة تشرينفي العلمي 

إدارة  بعنوان " لمى سيد علي طالبةها التعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعدّ  .11
جامعة في العلمي مجلس البحث "، بموجب قرار  اسالم موارد المياه الجوفية في منطقة برج

 .م1/1/1111تاريخ  149رقم  تشرين

دراسة  بعنوان " كنان راعي طالبعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدها ال .11
هيدروجيوكيميائية للمصادر المائية في الجزء األدنى من حوض نهر الكبير الشمالي وتقييم 

"، بموجب قرار مجلس  ي على هذه المصادر وخواص التربة في هذه المنطقةالتأثير الجيوبيئ
 .م11/1/1111تاريخ  111رقم الشؤون العلمّية بجامعة تشرين 

تأثير بعنوان "عبد الوهاب حمد  طالبعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدها ال .11
"، بموجب قرار وجيوكيمياء الصخور في نوعية المياه في منطقة صافيتا التركيب الليثولوجي

 .11/11/1119تاريخ  1المتخذ بالجلسة رقم  118رقم  دمشقمجلس الشؤون العلمّية بجامعة 
 سمدرّ ح للتعيين في وظيفة المرشّ  أنور رمضانعضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتور  .11

 .م 11/8/1111تاريخ  14/ 11رقم  اريةالمذكرة اإلد، بموجب البعثفي جامعة 
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ح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية عضو لجنة فحص مقابلة للدكتور شريف حايك المرشّ  .14
الصادرة عن رئيس  129في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين، بموجب المذكرة اإلدارية رقم 

 .19/4/1112جامعة تشرين بتاريخ 

ح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في للدكتور فايز جراد المرشّ عضو لجنة فحص مقابلة  .12
الصادرة عن رئيس  121كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين، بموجب المذكرة اإلدارية رقم 

 .11/4/1112جامعة تشرين بتاريخ 

ح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية وم المرشّ عضو لجنة فحص مقابلة للدكتور مازن سلّ  .11
الصادرة عن رئيس  91في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين، بموجب المذكرة اإلدارية رقم 

 .1/1/1112جامعة تشرين بتاريخ 

شريف حايك بعنوان "  اجستيرالتي أعّدها الم الدكتورا عضو لجنة الحكم على رسالة  .11
بين نهري الكبير  وترشيد استثمارها الميا  الجوفيةوتطوير موارد الظروف الهيدروجيولوجية 

تاريخ  1114"، بموجب قرار مجلس الشؤون العلمّية بجامعة تشرين رقم الجنوبي واألبرش
14/8/1114. 

عضو لجنة فحص مقابلة للدكتور غسان بركات المرشح للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية  .19
لصادرة عن رئيس ا 111في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين، بموجب المذكرة اإلدارية رقم 

 .11/11/1114جامعة تشرين بتاريخ 

عضو لجنة فحص مقابلة للدكتور أحمد سلمان علي المرشح للتعيين في عضوية الهيئة  .18
الصادرة  111التدريسية في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين، بموجب المذكرة اإلدارية رقم 

 .14/1/1114عن رئيس جامعة تشرين بتاريخ 

ص مقابلة للدكتور صفوان عبد اهلل المرشح للتعيين في عضوية الهيئة عضو لجنة فح .11
الصادرة  48التدريسية في كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين، بموجب المذكرة اإلدارية رقم 

 .1/1/1114عن رئيس جامعة تشرين بتاريخ 

الملحقة به.  عضو لجنة لدراسة وثائق التصميم لموقع سد السخابة وموقعه وبحيرته والمنشآت .11
 (. 1/8/1111تاريخ  81رئيس مجلس الوزراء رقم نائب ) قرار 

عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدها المهندس وديع خوري بعنوان "دراسة  .11
هيدروكيميائية وجيوبيئية لحوض بانياس الساحل باستخدام تقنيات النظائر المشعة"، بموجب 

 .11/9/1111تاريخ  1111جامعة حلب رقم قرار مجلس الشؤون العلمّية ب
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عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتور جميل عباس المرشح للتعيين في وظيفة أستاذ في  .11
مجلس التعليم  -للجنة التأهيل وشؤون العاملين العلميين  121جامعة حلب، بموجب القرار 

 . 18/1/1111تاريخ   -العالي 

تور أحمد محمد محمد المرشح للتعيين في وظيفة عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدك .14
 -للجنة التأهيل وشؤون العاملين العلميين  111أستاذ في جامعة تشرين، بموجب القرار 

 .18/1/1111تاريخ   -مجلس التعليم العالي 

عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدها المهندس أنور رمضان بعنوان "تنمية  .12
 414ة في حوض تلدو"، بموجب قرار مجلس الشؤون العلمّية بجامعة حلب رقم الموارد المائي

 .19/1/1111تاريخ 

ار المرشح للتعيين في وظيفة أستاذ عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتور غطفان عمّ  .11
 -للجنة التأهيل وشؤون العاملين العلميين  121مساعد في جامعة تشرين، بموجب القرار 

 .1/1/1111تاريخ   -العالي مجلس التعليم 

عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدها المهندس أيوب زينب بعنوان "تدابير  .11
دمسرخو"، بموجب قرار مجلس الشؤون العلمّية بجامعة منطقة استصالح التربة في أراضي 

 .19/11/1888تاريخ  141رقم تشرين 

أعّدتها المهندسة ريم عبد ربه بعنوان "التلوث عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي  .19
الملحي في الميا  الجوفية العذبة المجاورة للبحر واقتراح الحلول المالئمة للحد من هذا التلوث 

تاريخ  122على الساحل السوري"، بموجب قرار مجلس الشؤون العلمّية بجامعة دمشق رقم 
8/11/1888. 

ور محمد هشام التجار المرشح للتعيين في وظيفة عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكت .18
للجنة التأهيل وشؤون   / ت.ش.ع141أستاذ مساعد في جامعة دمشق، بموجب القرار  

 م.1889/ 1/1تاريخ  -مجلس التعليم العالي  -العاملين العلميين 

غير تعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير التي أعّدها المهندس شريف حايك بعنوان " .11
لظروف الهيدروجيولوجية في منطقة ري سد السادس عشر من تشرين الواقعة بين نهر الكبير ا

الشمالي ونهر الصنوبر وترشيد استهالك موارد الميا  الجوفية فيها"، بموجب قرار مجلس 
 .14/1/1889تاريخ  492الشؤون العلمّية بجامعة تشرين رقم 

بد الرحمن المرشح للتعيين في وظيفة عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي للدكتور عباس ع .11
للجنة التأهيل وشؤون العاملين العلميين /ص.م 118س في جامعة تشرين، بموجب القرار مدرّ 
 .1884/ 11/2 تاريخ -مجلس التعليم العالي  -
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 :الدراسيةالمقررات 
 األعوام الدراسية السنة المادة 

 حتى تاريخه -  1111 ماجستير طرائق البحث العلمي
 1111 –1891 الدراسات العليادبلوم  الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا  

 حتى تاريخه -1891 هندسة مائية – خامسة مشروع التخرج
 حتى تاريخه – 1119 هندسة مائية –رابعة   الهندسيةالهيدرولوجيا 

 حتى تاريخه(. – 1881)  هندسة مائية –رابعة  ولوجيا الهيدروجي
 1119 – 1881 هندسة مائية –رابعة   1 –الهيدرولوجيا 
 1111، 1881 -1891 هندسة مدنيةثالثة  الهيدرولوجيا

 1881-1891 هندسة مدنيةأولى  عملي -الجيولوجيا الهندسية 
 لكتب: ا
 م. 1111 لهيدروجيولوجيا، جامعة تشرينا .1

 م. 1118 جامعة تشرينغطفان عمار،  باالشتراك مع الدكتورالهيدرولوجيا الهندسية،  .1

 م. 1111 جامعة تشرينشريف حايك،  باالشتراك مع الدكتور، 1الهيدروجيولوجيا  .1

 م. 1111 جامعة تشرينشريف حايك،  باالشتراك مع الدكتور، 1الهيدروجيولوجيا  .4

 م. 1111 جامعة تشرينغطفان عمار،  باالشتراك مع الدكتورالهيدرولوجيا،  .2

 م. 1112 لهيدروجيولوجيا، جامعة تشرينا .1

 م.1881لهيدرولوجيا، باالشتراك مع الدكتور محمد دريد عالء الدين، جامعة تشرين، ا .1

 م.1881(، جامعة تشرين 1الهيدرولوجيا ) .9
 م.1881جامعة تشرين  ،الدين حسن لهيدروجيولوجيا، باالشتراك مع الدكتور عزا .8

 رسائل الدراسات العليا:
 الماجستير:    
ه توووبحوووث أعد". بميوووا  الشووورب مووون نبوووع السووون باسوووتخدام البرمجوووة الخطيوووةإدارة إموووداد المنطقوووة السووواحلية " .1

. 1111/  11/ 12. تواريخ المناقشوة الهندسوة المدنّيوةدرجة الماجسوتير فوي  لنيل، رنيم الحطاب ةالمهندس
 (.مشرف مشارك)

عبواس،  ". بحوث أعدتوه المهندسوة ديمواوالتنبوؤ بتغيراتهوا فوي سوهل جبلوةنمذجة موارد الميا  الجوفية الحورة " .1
 (.مشرف. )1111/  2/ 11المناقشة . تاريخ درجة الماجستير في الهندسة المدنّية لنيل
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نتح المرجعي الشهري في منطقة طرطوس". بحث أعدته  –أنموذج شبكة عصبية صنعية للتنبؤ بالتبخر " .1
. 1111 / 4/ 11. توواريخ المناقشووة درجووة الماجسووتير فووي الهندسووة المدنّيووة المهندسووة موويس عليووان، لنيوول

 (.مشرف مشارك)

، نبيول حسونبحوث أعود  المهنودس  ".لتقويم مووارد الميوا  الجوفّيوة فوي حووض السون GISاستخدام تقنيات " .4
 (.مشرف) .1111/  1/ 11 المناقشة. تاريخ درجة الماجستير في الهندسة المدنّية لنيل

 لنيوول، لمووى أحموود سوويد علووي ةه المهندسووتووبحووث أعد ". إدارة موووارد الميووا  الجوفيووة فووي منطقووة بوورج اسووالم" .2
 (.مشرف) .1111/  1/ 11 المناقشة. تاريخ درجة الماجستير في الهندسة المدنّية

نبووع السوون بالعالقووة مووع الظووروف الهيدروجيولوجيووة ومجوواالت اسووتخدامها.  تحديوود مخطووط الجووودة لميووا  " .1
 / 19/2 المناقشوةة. تواريخ درجوة الماجسوتير فوي الهندسوة المدنّيو لنيولبحث أعدته المهندسة نعمى شريف، 

 (.مشرف مشارك)  م.1111

ر الظروف الهيدروجيولوجية في منطقة ري سد السادس عشر من تشرين الواقعة بين نهر الكبير غيّ ت" .1
الشمالي ونهر الصنوبر وترشيد استهالك موارد الميا  الجوفية فيها". بحث أعد  المهندس شريف بدر 

 (.مشرف) .1889/  1/ 12 المناقشة. تاريخ درجة الماجستير في الهندسة المدنّية لنيلحايك، 
 

   :الدكتوراه
التغيرات الهيدروجيولوجية وتطوير موارد الميا  الجوفية وترشيد استثمارها بين نهري الكبير الجنوبي  " 

 دفاعتاريخ الدرجة الدكتورا  في الهندسة المدنّية.  نيلالمهندس شريف بدر حايك، لبحث أعّد  " واألبرش
 (.مشرف) .11/11/1114

 
 أهم المشاريع الهندسّية: 

 .م 1111، المحّلق الشرقي في جبلةدراسة هيدرولوجية لمشروع  .1

 .م 1111 –م 1112الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية في الهيدرولوجيا( لدى )استشاري  .1

من ضمن )مجموعة دراسات هيدرولوجية وبيئية لمحطات معالجة ميا  الصرف الصحي في محافظة الالذقية  .1
 أعمال الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال الشركة العامة . )م 1111، بانياس -خدمة طرطوس دراسة هيدرولوجية لمشروع طريق  .4
 للدراسات واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال . )م 1111 السكن الشبابي والضاحية العّمالية في طرطوس،دراسة هيدرولوجية لمشروع  .2
 الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال الشركة العامة للدراسات . )م 1111، لتنظيم مجرى نهر بانياسدراسة هيدرولوجية  .1
 واالستشارات الفنية(.
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من . )م 1118-1111طرطوس،   –قية على طريق الالذقية طر ُعَقد  مجموعة عير اة لمشهيدرولوجي اتدراس .1
 ضمن أعمال الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال الشركة العامة للدراسات . )م 1111-1112 ،منشآت سكنيةع ير اهيدرولوجية لمش اتدراس .9
 واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال الشركة . )م 1118-1111 ، في المناطق الجبليةع طرق ير اهيدرولوجية لمش اتدراس .8
 العامة للدراسات واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال الشركة العامة . )م 1119، حمص -خدمة طرطوس دراسة هيدرولوجية لمشروع طريق  .11
 للدراسات واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال . )م 1111-1119، قية على طريق كسبطر ُعَقد  مجموعة عير اهيدرولوجية لمش اتدراس .11
 الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية(.

تصميم شبكة الصرف في نفق السيارات على طريق المحلق الشمالي في الالذقية، و دراسة هيدرولوجية  .11
 .من ضمن أعمال الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية()م. 1118

من ضمن أعمال الشركة العامة . )م 1119، طرطوس -الخدمة الالذقية دراسة هيدرولوجية لمشروع طريق  .11
 للدراسات واالستشارات الفنية(.

من ضمن أعمال الشركة العامة للدراسات . )م 1111دراسة هيدرولوجية لمشروع طريق بانياس جبلة،  .14
 واالستشارات الفنية(.

 .1112لحماية أقبية مبنى البريد من تسرب الميا  الجوفية إليها.  دراسة هيدروجيولوجية .12

 .1114. إلى المصبالسد من  مرقيةدراسة تنظيم مجرى نهر  .11

 .1114. مشروع إنشاء مستودعات تخزين التبوغ في طرطوسلدراسة هيدرولوجية  .11

 .1114. دراسة تنظيم مجرى نهر السن من المنبع إلى المصب .19

لتحديد احتياطي الميا  الجوفية، ووضع خطة استثمارية إلمداد جامعة تشرين  سة هيدروجيولوجيةادر  .18
 م. 1111 – 1888بالميا  لري الحدائق. ) جامعة تشرين ( 

كم( بهدف معالجة  11الرقة )-دراسة هيدرولوجية وهيدروجيولوجية لمسار الخط الحديدي  حلب .11
 م. 1889هبوطات الخط الحديدي. ) غرب الرقة وشرقها ( 

 لمشورة لمعالجة تسرب الميا  الجوفية إلى المنشآت المطمورة في معمل الجص.اديم الخبرة و تق .11
 م.1881الالذقية( )

 لندوات العلمية وورشات العمل:االمشاركة في 
 1111تشرين األول  14 – 11المرافئ البحرية وحماية الشواطئ. طرطوس  –الندوة الدولية الثانية  .1

الدراسات الهيدرولوجية في تصميم المنشآت الهندسية". )بمشاركة د. شريف "أهمية عنوان البحث م. 
 حايك(.

المعهد العالي إلدارة الميا   – االستخدام األمثل للميا  في المناطق المروية" الدولية " عملالورشة  .2
 م. 1111أيار  11-11بجامعة البعث 
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م.  1111نيسان  11 – 19المرافئ البحرية وحماية الشواطئ. طرطوس  –الندوة الدولية األولى  .3
 بمشاركة د. غطفان عمار؛ د. شريف حايك(.". )يم التيارات البحريةو مساهمة في تق"عنوان البحث 

مساهمة  "عنوان البحث م.  1111نيسان  18-19أيام علمية، كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب.  .4
 بمشاركة د. شريف حايك(.". ) سورية –في تقييم الموازنة المائية لحوض الساحل 

تشرين  18-19كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين - استثمار الموارد المائية وتنميتهاورشة عمل  .5
 ".استقرار المنشآت الهندسية في ظروف تغّير مناسيب الميا  الجوفية" . عنوان البحث1118األول 

"مساهمة في تقويم موارد عنوان البحث م.  1111الندوة األولى للموارد المائية بجامعة دمشق. آذار  .6
 بمشاركة د. شريف حايك(.في حوض الساحل ". ) الميا  الجوفية

. الجمعية 1111الندوة العلمية الثامنة، التعليم المعلوماتي في سبيل مجتمع أكثر معرفة، شباط  .7
 فرع الالذقية. –العلمية السورية للمعلوماتية 

. الجمعية العلمية 1112الندوة العلمية السابعة، المعلوماتية في إدارة المدن واألقاليم، تشرين الثاني  .8
 لالذقية.فرع ا –السورية للمعلوماتية 

 . جامعة القلمون الخاصة.1112ندوة " تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية " نيسان  .9

وزارة  .19/11/1111 – 14حلقة عمل حول استخدام النماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية  .11
 دمشق. –الري 

 

 األوراق العلمّية االختصاصّية:
 لمؤتمرات العلمية الدولية:االمشاركة في  -آ

في  تغّير مناسيب الميا  الجوفية بسبب نقص األمطارمؤتمر الخليج التاسع للميا . عنوان البحث "  .1
 م. 1111آذار  12-11ُعمان  –" مسقط الساحل السوري

نظام الجريان في أودية الساحل السوري"  المؤتمر الدولي الرابع لهيدرولوجيا الوديان. عنوان البحث " .2
 م. 1111ُعمان كانون األول  –سقط م (.شريف حايك بمشاركة د.)

المشكالت  –المؤتمر التكنولوجي العراقي السابع )مصادر الميا  العربية في القرن الحادي والعشرين  .3
 حماية الميا  الجوفية من التلوث والجفاف في المناطق الجافة وشبه الجافة"عنوان البحث والحلول(. 

 م.1111بغداد، أيار  –العراق  "

الدولي التاسع عن حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة. عنوان البحث " تملح طبقات المؤتمر  .4
الميا  الجوفية العذبة نتيجة اندساس ميا  البحر على الساحل السوري ". مصر، جامعة اإلسكندرية، 

 م.1888أيار 

ر الشمالي ونهر م. موارد الميا  الجوفية بين نهر الكبي1889اني ث، حمص تشرين ال19أسبوع العلم  .5
 (.دريد عالء الدين، و د. عدنان إبراهيم بمشاركة د.)الصنوبر. 
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. "تداخل ميا  البحر مع 1881لي الهندسي الثاني مصر، جامعة المنصورة، نيسان و المؤتمر الد .6
 بمشاركة) الميا  الجوفية العذبة ضمن الطبقات الحاملة للميا  العذبة على الساحل السوري".

 (. اهيمد. عدنان ابر  
نهور . تأثير الري السطحي على الظوروف البيئيوة بوين 1881، دمشق، تشرين الثاني  11أسبوع العلم  .7

 (.بمشاركة د.دريد عالء الدين، و د. عدنان إبراهيم. )الكبير الشمالي ونهر الصنوبر
 الالذقيووة –. غوورق األراضووي المرويووة فووي سووهل البصووة 1881، حلووب، تشوورين الثوواني 11أسووبوع العلووم  .8

 دريد عالء الدين، و د. عدنان إبراهيم(. بمشاركة د.) تشرين. 11بعد إنشاء شبكة ري سد 
ميوا  البحور ضومن  إسوفين. مسواهمة فوي توضويح أبعواد 1881، حلب، تشرين الثواني  11أسبوع العلم  .9

 (.إبراهيمبمشاركة د. عدنان ) الطبقات الحاملة للميا  العذبة على الساحل السوري.

 علمّية منشورة:أوراق  -ب
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات تأثير التغيرات المناخية على تدفقات نهر الكبير الشمالي.  .1

 .1111 العلمية،

. مجلة جامعة WEAP21برنامج بميا  الشرب من نبع السن باستخدام إدارة إمداد المنطقة الساحلية  .2
 .1111تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 

مجلة جامعة تشرين تقدير موارد الميا  الجوفية الحرة في القطاع الثالث من وادي الفرات األدنى.  .3
 .1111للبحوث والدراسات العلمية، 

. مجلة في منطقة طرطوس باستخدام الشَّبكة العصبيَّة الصنعيَّة نتح المرجعي الشَّهري -التّبخرتقدير  .4
 .1111جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، . تقويم موارد الميا  الجوفية الحرة في سهل جبلة .5
 .181-111؛ 1111، 1، العدد 11المجلد 

لدراسات والبحوث لمجلة جامعة تشرين الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية لمنطقة برج إسالم.  .6
 .119-118؛ 1111، 4، العدد 11المجلد العلمية، 

لدراسات والبحوث لمجلة جامعة تشرين مساهمة في تقويم الجريان السطحي في منطقة حوض السن.  .7
 .119-81؛ 1111، 4، العدد 11المجلد العلمية، 

، العدد 11المجلد ار. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، موارد الميا  الجوفية في سهل عكّ  .8
 .124-111؛ 1114، 1

ار. مجلة جامعة تشرين للدراسات الظروف الجيولوجية والهيدروجيولوجية للجزء الجنوبي من سهل عكّ  .9
 .91-18؛ 1111، 11، العدد 14المجلد والبحوث العلمية، 
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تشرين.  11رات الهيدروجيولوجية بعد عشر سنوات من استثمار مشروع ري سد نتائج التغيّ  .11
. .  ص1111كانون أول  –تموز  –العدد الخامس  –ة الثالثة المجلة العربية إلدارة ميا  الري. السن

 .14 -24 ص

في مشروع ري سد نهر الكبير  رتفاع مناسيب الميا  الجوفية تحت تأثير الري السطحيا .11
 م. 1111مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،  .الشمالي

ميا  نبع السن. مجلة جامعة تشرين ثرة على جودة ؤ العوامل الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية الم .12
 م.1888للدراسات والبحوث العلمية، 

التركيب الملحي للميا  الجوفية في األراضي المروية جنوب مدينة الالذقية. مجلة جامعة تشرين  .13
 م.1889للدراسات والبحوث العلمية، 

مجلة جامعة تشرين بة بين مدينتي الالذقية وبانياس. ذتداخل ميا  البحر مع الميا  الجوفية الع .14
 م.1881للدراسات والبحوث العلمية، 

 
 :البحثية ج _ الدراسات العلمية

التغيررات الهيدروجيولوجيررة ومنعكسرراتها السرلبية علررى األراضرري المرويررة مسرتقبالا وآفرراق اسررتثمار الميرراه  –
موودة التنفيووذ: خمووس سوونوات. توواريخ اإلنجوواز كووانون الثوواني  تشرررين. 16الجوفيررة فرري منطقررة مشرراريع ري سررد 
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