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 السيرة الذاتية
 الدكتور ياسر حورية

 

 المعمومات الشخصية : -1
 

 ياسر حورية    االســــــــم              
 توفيؽ    اسـ األب                
 يسره   اسـ األـ                  

 6/3/8491حمص    الوالدة   خوتاريمكاف 
 ذكر   الجنس 

 أوالدمتزوج ولي ثالثة    الحالة العائمية
 عربي سوري   الجنسية
 (ممتازاالنكميزية ) –الرومانية )ممتاز(    المغات

قسـ  –كمية العمـو  -جامعة دمشؽ -سورية   العنوان البريدي 
   الكيمياء

eduyasserh@gamil.com 
قسـ العمـو  –كمية اليندسة الكيميائية والبترولية  مكان العمل

 سورية -حمص  –جامعة البعث  –األساسية 

  : التمفوناتاالتصال و 

   00963- 734441-955 هاتف جوال

  3315370 -11 -00963 الفاكس

 
 : األكاديميةالمؤهالت   -2
 

 8498عاـ  - كمية العموـ -إجازة في الكيمياء التطبيقية مف جامعة دمشؽ . 

 رومانيػػػا( عػػػاـ  -)بخارسػػػتؾدكتػػػوراه فػػػي الكيميػػػاء التطبيقيػػػة مػػػػػػػف معيػػػػػػد البػػػولي تكني
8411 . 

 : 8441أستاذ منذ عاـ  المرتبة العممية . 
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 براءات االختراع :  -3
ـ. محمد رحاؿ : زيادة فعالية الفحـ الفعاؿ المستخدـ في معالجة  –أ. د ياسر حورية  (8

 48/84/4114تاريخ منحيا  -8443/1493رقـ البراءة  –ه بالتنشيط الكيربائي الميا
 .سورية-مسجمة لدى مديرية حماية الممكية ، وزارة االقتصاد -

: طريقة جديدة لمعالجة ـ. نوفو جمعو   –د. رياض الصالح   –د. ياسر حورية أ.  (4
ممنوحة براءة اختراع  –يط المياه المموثة بالمواد العضوية باستخداـ األوزوف وبوجود وس

رقـ (  مديرية حماية الممكية التجارية والصناعية)بموجب قرار وزير االقتصاد والتجارة 
 )سورية(. 41/1/4111تاريخ  1911/8493

ـ. محمد رحاؿ: مرشح مياه الشرب باستخداـ فحـ فعاؿ منشط  –د. ياسر حورية أ.  (3
مسجمة لدى  - - 89/3/4181ح تاريخ المن – 966/1619براءة رقـ  –كيربائيًا 

 .)سورية(مديرية حماية الممكية ، وزارة االقتصاد

حائز عمى الجائزة األولى بالمشاركة مع الدكتورة نوفة جمعو، في المسابقة الوطنية  (9
 (.4189األولى لإلبداع واالختراع لعاـ )

 

 رة :  ــبـالخ -4
 المهام العلمية واإلدارية: -4-1      

               

الفوسػفات ومراقبة النوعية في معمؿ تركيػز رئيس قسـ المختبر     8498-8499 (8
 سورية. –في خنيفيس 

عنواف األطروحة : وسائط منشطة في  – PhDتحضير الدكتوراه  8499-8411 (4
 -خواص الحامؿ  –عممية تحسيف الييدروكربونات )تعطير البنزيف 

 الفعالية (.
 -مصفاة حمص  –ات الوسيطية الوساطة والعمميرئيس قسـ  8411-8414 (3

 سورية
كمية اليندسية  -عضو ىيئة تدريسية في جامعة البعث  8414-4184 (9

 قسـ العمـو األساسية. –الكيميائية والبترولية 
تدريس العديد مف المقررات )نظري + عممي( في مجاؿ  8413-4184 (1

 اختصاصي.
السنة  مشروع تخرج لطالب 91عمى ما يزيد عف  اإلشراؼ 8413-4111 (6

 الخامسة في قسـ اليندسة الكيميائية في جامعة البعث.
رئيس قسـ العموـ األساسية في كمية اليندسة الكيميائية  8416-8448 (9

 جامعة البعث.-والبترولية
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ممثاًل عف  –عضو مجمس الشؤوف العممية في جامعة البعث  8411-8448 (1
 نقابة المعمميف.

 جامعة البعث. عضو مجمس شؤوف الطالب في 8411-8441 (4
رئيس قسـ العموـ األساسية لممرة الثانية في كمية اليندسة  8411-8441 (81

 جامعة البعث. –الكيميائية والبترولية 
88) 4111-4111 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سورية. -حمص  –رئيسًا لجامعة البعث  (8

عضو مجمس التعميـ العالي في وزارة التعميـ  (4
 العالي)سورية(.

مميف العممييف في مجمس رئيس  لجنة التأىيؿ وشؤوف العا (3
 سورية-التعميـ العالي

  رئيس لجنة متابعة الشؤوف العممية في المجمس األعمى   (9
 السوري المبناني.

 سورية-عضوًا مقررًا في المجمس األعمى لمعمـو (1

 . IAESTE عضو المجنة اإلقميمية لمتبادؿ الطالبي (6
ميـ رئيس لجنة ترخيص الجامعات الخاصة في مجمس التع 4114-4111 (84

 العالي. 
رئيس لجنة دراسة وتعديؿ قانوف تنظيـ الجامعات وقانوف التفرغ  4113-4111 (83

 العممي.
 .رئيس لجنة دراسة إحداث وافتتاح التعميـ المفتوح 4113 (89
رئيسًا لموفد السوري إلى مؤتمر وزراء التعميـ العالي والبحث  4113 (81

 ( .4113أيموؿ  4-6طرابمس)  –العممي الذي عقد في ليبيا 
رئيسًا لموفد السوري المشارؾ في مؤتمر اتحاد الجامعات  4113 (86

 (.4113ماليزيا ) –اإلسالمية في كواال المبور 
 رئيسًا لمجنة متابعة تنفيذ خطط وزارة التعميـ العالي . 4119-4116 (89
81) 4111 

 

84) 8414-4111 

 
41) 8414-4184 
 ولتاريخو -8414 (48
 

 المفتوحة.رئيسًا لمجنة وضع نظاـ جديد إلنشاء الجامعة 
تأسػػػػػيس العديػػػػػدة مػػػػػف المخػػػػػابر فػػػػػي كميػػػػػة اليندسػػػػػة الكيميائيػػػػػة 

 والبترولية.
 اإلشراؼ عمى العديد مف رسائؿ الماجستير والدكتوراه.

تدريس العديد مف المقررات )نظري + عممي( في مجاؿ  ـت
 : االختصاص

 ( لطػػػػػالب السػػػػػنة الثانيػػػػػة مػػػػػف قسػػػػـػ 4+8الكيميػػػػػاء العضػػػػػوية )
 (.8419 -8414ظري + عممي(، )اليندسة الكيميائية )ن
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 ( لطػػػػػالب السػػػػػنة الثانيػػػػػة مػػػػػف قسػػػػـػ 4+8الكيميػػػػػاء الفيزيائيػػػػػة )
 (.8444 -8419اليندسة الكيميائية )نظري + عممي(. )

 (لطػالب اليندسػة الكيميائيػة4+8الكيمياء العضػوية ، نظػري )- 
(8419/8411.) 
  الصناعات العضوية والبتروكيماويات لطالب السػنة الرابعػة مػف

جامعػػػػػػػػػة ـ اليندسػػػػػػػػػة الكيميائيػػػػػػػػػة )نظػػػػػػػػػري + عممػػػػػػػػػي( ، قسػػػػػػػػػ
 (.8416 -8411)البعث

 ( لطػػالب قسػػمي اليندسػػة الكيميائيػػة  4+  8الكيميػػاء الفيزيائيػػة )
ليبيػػػػػػػا )نظػػػػػػػري + عممػػػػػػػي( ،  -جامعػػػػػػػة الفػػػػػػػاتح  –والبتروليػػػػػػػة 

(8448- 8441.) 
   الكيمياء العامة لطالب كؿ أقسػاـ كميػة اليندسػة بجامعػة الفػاتح

 .(8441 -8448مي  + نظري( ، ))عم ليبيا –

  الوسػػػػػاطة ليػػػػػر المتجانسػػػػػة لطػػػػػالب دبمػػػػػـو التكريػػػػػر فػػػػػي كميػػػػػة
-8441جامعػػػػػػػػة البعػػػػػػػػث )-اليندسػػػػػػػػة الكيميائيػػػػػػػػة والبتروليػػػػػػػػة

4111.) 

  + الكيميػػاء الفيزيائيػػة لطػػالب قسػـػ اليندسػػة الكيميائيػػة ) نظػػػري
 (.4111-8441عممي(، )

  عممػػي(ابعػػة ، السػػنة الر كيميػػاء البيئػػة لطػػالب كميػػة العمػػـو( ،– 
 (.4184 -4116)جامعة دمشؽ 

  عممػػي(، السػػنة الرابعػػة لطػػالب كميػػة العمػػـو  الػػنفطكيميػػاء( ،– 
 (.4184 -4116)جامعة دمشؽ 

  جامعػػػة الشػػػاـ  –الكيميػػػاء العامػػػة لطػػػالب اليندسػػػة المعموماتيػػػة
  (.4186 -4189الخاصة )

 رئيسًا لجامعة الشاـ الخاصة.           لتاريخو -4183 (44
 

 أنشطة ومهام اجتماعية أخرى : -4-2       
 

 عضوًا في  مجمس مدينة حمص.    (8441 -8416)    (8
 عضوًا في لجنة البيئة في مجمس مدينة حمص.    (8441 -8416)    (4
 عضوًا في مجمس مدينة حمص لدورة ثانية.    (8449 -8441)    (3
 فرع جامعة البعث عضوًا في المكتب الفرعي لنقابة المعمميف    (8441 -8411)    (9

 و رئيسًا لمكتب التنظيـ ولدورة كاممة.    
 عضوًا في المجمس المركزي لنقابة المعمميف  .    (8441 -8411)    (1
  عضوًا في المكتب الفرعي لنقابة المعمميف فرع جامعة البعث     (8448 -8441)    (6

 ولدورة ثانية و رئيسًا لمكتب التنظيـ.   
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 رئيسًا فخريًا في الجمعية الكيميائية السورية.    تاريخوول -(4114)    (9
1)    (8441 – 4111) 

  
 ولتاريخو( -4116)    (4

    -في حمصالثقافية رئيسًا منتخبًا لرابطة الخريجيف الجامعييف    
 سورية.   
 عضو شرؼ في الرابطة السورية لخريجي المؤسسات التعميمية      
 السوفيتية والروسية.   

 حمص. –رئيسًا لجمعية الصداقة السورية اليابانية      (4113-4111) (81
   .رئيسًا فخريًا وعضو شرؼ في جمعية حمص البيئية    (ولتاريخو -4119) (88
 سورية. –مستشارًا عمميًا في مجمة الباحثوف     ولتاريخو( -4119) (84
 سورية –مستشارًا عمميًا في مجمة األزمنة     ولتاريخو( -4119) (83
 مستشارًأ عمميًا لمجمة عالـ االختراع والتكنولوجيا.    (ولتاريخو -4111) (89
81) 4188 

 
 

 ولتاريخو( -4188) (86

  عضوًا في لجنة الحوار الوطني بموجب قرار رئيس    
 . 38/1/4188تاريخ  41العربية السورية رقـ  الجميورية   

قسػػػـ  –كميػػػة العمػػػـو  –عضػػػو الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي جامعػػػة دمشػػػؽ 
 .الكيمياء التطبيقية

  

 مقاالت ثقافية عامة منشورة   -4-3
 –رسػػػالة إلػػػى المعممػػػيف بمناسػػػبة عيػػػدىـ ، إلػػػيكـ يػػػا شػػػموع المعرفػػػة  د. ياسػػػر حوريػػػة : (8

 (.41/3/4119، )819جريدة بناة األجياؿ ، 

 (.4119) 816د. ياسر حورية ، ياسميف الشاـ ، جريدة بناة األجياؿ ، العدد  (4

، ح ، مجمػػػة عػػػالـ االختػػػراع والتكنولوجيػػػاطريػػػؽ النجػػػا .... د. ياسػػػر حوريػػػة : اإلبػػػداع (3
 ( .)بالمغة العربية 4111أيموؿ  -العدد الخامس

 –سػػػػػورية  –د. ياسػػػػر حوريػػػػػة : البحػػػػػث العممػػػػػي ، مجمػػػػة البػػػػػاحثوف ) بالمغػػػػػة العربيػػػػػة  (9
4111.) 

د. ياسر حورية : قمع الشغب بالميكروويؼ ، مجمة عػالـ االختػراع والتكنولوجيػا، العػدد  (1
 (.4111األوؿ )

 –، العػػػػػػػدد صػػػػػػػفرالثالثػػػػػػػة لمجامعػػػػػػػات ، مجمػػػػػػػة األزمنػػػػػػػة  ةياسػػػػػػػر حوريػػػػػػػة : الميمػػػػػػػد.  (6
 ( .4111سورية)

المسػػتخدـ فػػي معالجػػة  د. ياسػػر حوريػػة ، ـ. محمػػد رحػػاؿ : زيػػادة فعاليػػة الفحػػـ الفعػػاؿ (9
العػػػػدد األوؿ، شػػػػباط   ، مجمػػػػة عػػػػالـ االختػػػػراع والتكنولوجيػػػػا الميػػػػاه بالتنشػػػػيط الكيربػػػػائي

 )بالعربية(. (4111)

رسالة إلى المعممػيف بمناسػبة عيػدىـ ، صػحيفة بنػاة األجيػاؿ ، العػدد  ياسر حورية :د.  (1
 (.89/3/4111، تاريخ) 843
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،  83939د. ياسػػر حوريػػة ، التعمػػيـ العػػالي.... والتحػػديات ، صػػحيفة البعػػث ، العػػدد  (4
 (.41/6/4111تاريخ 

 ،   849 د. ياسر حورية ، مقالة بعنواف : قمة دمشؽ ، جريدة المعمميف ، العدد (81

 (4111.) 

جريػػدة  –د. ياسػػر حوريػػة ، مقالػػة : دمشػػؽ تحتضػػف بالحػػب اتحػػاد المعممػػيف العػػرب  (88
 (.4111) 841المعمميف ، العدد 

لجػواؿ اليػاتؼ االصادرة عػف شعاعات اإل: تأثير ، د. معاوية الحميد د. ياسر حورية  (84
شػباط  1و  9دداف ، العػبراج عمى اإلنساف ، مجمة عالـ االختراع والتكنولوجيا األ ومف

 .) بالعربية(4114

د. ياسػػػر حوريػػػة ، ـ. محمػػػد رحػػػاؿ : التمػػػوث الميكروبيولػػػوجي لميػػػاه الشػػػرب  وتأثيرىػػػا  (83
 (.4114 –عمى الصحة العامة ، مجمة عالـ االختراع والتكنولوجيا )بالعربية 

( 98-91العػدد )–، مجمػة بنػاة األجيػاؿ  عنػواف ىويتنػاد. ياسر حورية : المغػة العربيػة  (89
 . (4114) الفصؿ الثاني

،  94د. ياسػػػر حوريػػػة ، مقالػػػة : القػػػدس ليسػػػت حجػػػرًا ، مجمػػػة بنػػػاة األجيػػػاؿ ، العػػػدد  (81
 ـ(. 4114الفصؿ الثالث )

، 84411صػحيفة البعػث ، العػدد  –د. ياسر حورية ، رسالة إلى المعمميف في عيػدىـ  (86
(81/4/4114.) 

العروبػػػة أواًل ، جريػػػدة المعممػػػيف د. ياسػػػر حوريػػػة ، مقالػػػة : لغػػػزة... العروبػػػة أواًل.... و  (89
 (.4114، ) 411العدد 

د. ياسػر حوريػة ، مقالػة : عػاـ دراسػي جديػد ... وأمػؿ جديػد ، صػحيفة بنػاة أألجيػػاؿ ،  (81
 (.4114)419العدد 

 414د. ياسر حورية ، مقالة : إلى بناة األجياؿ في عيدىـ ، جريدة المعممػيف ، العػدد  (84
(4114.) 

 89834العػدد  –صحيفة البعث  –ت فرصة لتجديد حياتنا د. ياسر حورية ، االنتخابا (41
 (.88/8/4181تاريخ )

د. ياسػر حوريػػة ، مقالػػة : التعمػػيـ فػي العقػػد األوؿ مػػف عيػػد السػيد الػػرئيس بشػػار األسػػد  (48
 (.4181(، )491المعمميف العدد )  جريدة

 ، مجمػػة عػػالـبػػيف طػػرؽ تعقػػيـ ميػػاه الشػػربد. ياسػػر حوريػػة ، ـ. محمػػد رحػػاؿ : مقارنػػة  (44
 )بالعربية(. 4181 (89-86االختراع والتكنولوجيا ، العدد )

صػحيفة البعػث ، العػدد  -عيدكـ عيد الػوطف  –د. ياسر حورية ، رسالة إلى المعمميف  (43
83141( ،89/3/4181.) 
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 83433العػػػػػػػػدد  –الرىػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى أميركػػػػػػػػا ، صػػػػػػػػحيفة البعػػػػػػػػث  د. ياسػػػػػػػػر حوريػػػػػػػػة : (49
 (.4/1/4181تاريخ)

تػػػػاريخ  89848العػػػدد  –ثمػػػػث الحػػػؿ ، جريػػػدة البعػػػث د. ياسػػػر حوريػػػة ، مقالػػػة عػػػف م (41
(49/84/4181.) 

 

د. ياسػػر حوريػػة : تطػػور المشػػاركة السياسػػية فػػي العقػػد األوؿ مػػف عيػػد السػػيد الػػرئيس  (46
بشػػار األسػػد ، مجمػػة دراسػػات فكريػػة، تصػػدر عػػف مركػػز الدراسػػات فػػي القيػػادة القطريػػة، 

 (.4181)عدد خاص تموز  44العدد 

ديػػػد فػػػي المشػػػاركة السياسػػػية فػػػي عػػػالـ اليػػػـو ، مجمػػػة دراسػػػات د. ياسػػػر حوريػػػة : الج  (49
، كػػػانوف الثػػػاني  43فكريػػػة، تصػػػدر عػػػف مركػػػز الدراسػػػات فػػػي القيػػػادة القطريػػػة، العػػػدد 

4188 . 

جريدة البعث ، العدد   –النفاؽ السياسي وطبيعة الصراع في المنطقة  د. ياسر حورية : (41
 (. 41/84/4188تاريخ )89981

مجمػة عػالـ االختػراع والتكنولوجيػا ،  -ختػراع .... والبحػث العممػيد. ياسر حوريػة ، اال (44
 (.4184( شباط )98-91العدداف )

 89946، جريػػدة البعػػث ، العػػدد  1د. ياسػػر حوريػػة ، مقالػػة بعنػػواف : مػػا بعػػد المػػادة  (31
 .3/9/4184تاريخ 

 مقاالت أخرى كثيرة منشورة في الصحؼ المحمية. (38
 

 براءات التقدير والثناء  4-4    
كتاب ثناء موجو مف السيد المدير العاـ لمشركة العامة لمفوسفات والمناجـ رقـ  (8

، عمى الجيود المبذولة والتفاني في خدمة المصمحة 41/8/8493/ـ تاريخ 369/4/4
العامة ولإلشراؼ عمى المختبر ومراقبة النوعية في مديرية فوسفات خنيفيس ولمدراسة 

كسماد مباشر وعمى تنفيذ طرؽ معيارية لتحميؿ المقدمة الستخداـ الفوسفات السوري 
 الفوسفات السوري.

     9/88تاريخ  98رقـ  –دمشؽ ، سورية  –براءة تقدير مف المجمس األعمى لمعموـ  (4
 ، لإلسياـ في بحث عممي قدـ بمناسبة أسبوع العمـ الخامس والعشريف. 8411/        
   6/88تاريخ  41رقـ  –سورية دمشؽ ،  –براءة تقدير مف المجمس األعمى لمعموـ  (3

 لإلسياـ في بحث عممي قدـ بمناسبة أسبوع العمـ السادس والعشريف.،  8416/    
      84تاريخ  4رقـ  –دمشؽ،  سورية  –براءة تقدير مف المجمس األعمى لمعموـ  (9

 ، لإلسياـ في بحث عممي قدـ بمناسبة أسبوع العمـ الثامف والثالثيف. 8441/ 88/        
 شيادة تقدير مقدمة مف الرابطة السورية لخريجي المؤسسات التعميمية السوفيتية   (1
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 والروسية لمجيود الكبيرة المبذولة في تأسيس الرابطة وتعميؽ أواصر الصداقة      
 . 86/6/4116دمشؽ  –السورية الروسية     
يؿ زيوت عرض طريقة جديدة في تحو  -مشاركًا في معرض الباسؿ لإلبداع واالختراع  (6

 (.4181)في العاـ باستخداـ حفازات صمبةالسيارات المستعممة إلى وقود مفيد 
 

**) عمى رسائل الدراسات العميا والتحكيمشراف اإل -5
*،   إشراف

 (تحكيم 
بعنػػػواف :  رســـالة ماجســـتيرعمػػػى  اإلشـــرافأ.د ياسػػػر حوريػػػة ، أ.د عػػػدناف لاتػػػا :  (8

كميػػػة اليندسػػػة  –شػػػياب الممحػػػـ ، لمطالػػػب يمػػػة النفتػػػا السػػػورية   تحسػػػيف نوعيػػػة وق
 .**(8449)الكيميائية والبترولية

بعنػػػواف    رســـالة ماجســـتيرعمػػػى  اإلشـــرافأ.د ياسػػػر حوريػػػة ، د. ريػػػاض الصػػػالح :  (4
معالجػػة الميػػاه المموثػػة بػػالمواد العضػػوية  باسػػتخداـ وسػػائط صػػمبة وبوجػػود مؤكسػػدات  

 *.*(4118) كمية اليندسة الكيميائية والبترولية –لمطالبة نوفو جمعو 

بعنواف    رسالة ماجستيرعمى  اإلشرافعدناف لاتا :  .د أ.د ياسر حورية ، أ. (3
إزالػػة الكمػػوريف مػػف ميػػاه الشػػرب باسػػتخداـ فحػػـ فعػػاؿ منشػػط كيربائيػػًا   لمطالػػب 

–جامعػػػة البعػػػػثكميػػػة اليندسػػػػة الكيميائيػػػة والبتروليػػػة  –محمػػػد رحػػػاؿالمينػػػدس 
(2004)** . 

 رســـالة ماجســـتيرعمػػػى  اإلشـــرافالصػػػالح :  ياسػػػر حوريػػػة ، د. ريػػػاض .د أ. (9
األشرؼ بعنواف   معالجة مياه معاصر الزيتوف باألكسدة  اءلمطالبة الميندسة ند

 *.*(4114جامعة البعث) –كمية اليندسة الكيميائية والبترولية -باألوزوف

 رســــالة ماجســــتيرعمػػػػى  اإلشــــرافأ. د. ياسػػػػر حوريػػػػة ، أ.د أحػػػػالـ عمػػػػاد :  (1
الطالػب  -المحركات المستعممة إلى منتجات نفطية مفيػدة ً  بعنوافً تحويؿ زيوت

قسػػػـ اليندسػػػة  –كميػػػة اليندسػػػة الكيميائيػػػة والبتروليػػػة  –المينػػػدس فػػػادي عسػػػس 
 (**.4114البترولية )

بعنػوافً  فصػؿ الصػوديـو والبوتاسػيـو   تحكيم رسـالة دكتـورا أ.د ياسر حورية ،  (6
الػػػب العراقػػػي المينػػػدس حسػػػيف بػػػاالمتزاز عمػػػى قػػػرص دوار بػػػالقوة النابػػػذة ، لمط

 (*.4114حبيب، )

لمطالػب   رسـالة دكتـورا عمػى  إلشـرافاياسر حورية ، أ.د عدناف لاتػا :  .د أ. (9
تخفػػيض بعػػض المموثػػات الناتجػػة عػػف حػػرؽ     المينػػدس محمػػد رحػػاؿ بعنػػواف

جامعػػػػػػػػػػػػة  –كميػػػػػػػػػػػػة اليندسػػػػػػػػػػػػة الكيميائيػػػػػػػػػػػػة والبتروليػػػػػػػػػػػػة  -الفيػػػػػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػػػػػوري 
 *.*(4181البعث)
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لمطالبة  رسالة دكتورا عمى  اإلشرافحورية ، د. رياض الصالح :  ياسر .د أ. (1
الميندسة نوفو جمعو بعنواف   معالجة مياه معاصر الزيتوف باألكسدة الوسيطية 

 *.*(4181جامعة البعث)–ة اليندسة الكيميائية والبتروليةكمي -  

ـــيمياسػػػر حوريػػػة ،  .د أ. (4 ـــورا  تحك   ً لمطالبػػػة وريػػػؼ يػػػازجي بعنػػػواف رســـالة دكت
معالجة ميػاه الصػرؼ بالتبػادؿ الشػاردي وباسػتخداـ مناخػؿ جزيئيػة محضػرة مػف 

 *.(4181جامعة دمشؽ ) –كمية العمـو –مخمفات مياه معاصر الزيتوفً  

بعنوافً  تحديد آثار المواد  تحكيم رسالة ماجستيرياسر حورية :  .د أ.  (81
 –ة في سوريةً  مف مناطؽ مختمف المأخوذةالييدروكربونية في المياه المموثة 

 *.(4188أيار) 31 –جامعة دمشؽ  –العموـ  كمية –لمطالب يامف السمكا 

بعنواف   إنتاج الغاز الحيوي مف  تحكيم رسالة دكتورا أ.د.ياسر حورية :   (88
مخمفات المدف الصمبة ومف مياه الصرؼ الصحي   لمطالب الميندس خمدوف 

 8، قسـ اليندسة الحرارية ، حافظ ، جامعة حمب ، كمية اليندسة الميكانيكية 
 (.4184تموز )

بعنواف   تحضير حفازات مف مواد  تحكيم رسالة دكتورا أ.د.ياسر حورية :  (84
مف لازات عوادـ  NOxمحمية سورية ال   لمطالب الميندس خمدوف الزالة  

دراسة الخصائص والفعالية   ، جامعة دمشؽ ، كمية العموـ ، قسـ  -السيارات
 (**.4184تكانوف األوؿ ) 84قية ، الكيمياء التطبي

 

 الزيارات العممية : -6
قسـ اليندسة الكيميائية  –كمية اليندسة  –جامعة الفاتح  -إعارة إلى ليبيا  (8

(8444-8441 .) 

المممكة المتحدة ) قسـ اليندسة الكيميائية( لمدة ستة  –أستاذ زائر في جامعة نيوكاسؿ  (4
 ( .9/4/4111 – 6/3/4111ميمة بحث عممي إلى بريطانيا ) -أشير 

وتسػػويؽ الجامعػػات   فػػي فػػي بريطانيػػا بموضػوع   إدارة  Warwickدورة فػي جامعػػة  (3
 . British Council، منظمة مف قبؿ  4119حزيراف  81-83الفترة 

زائر دولو  إلى الواليات المتحدة األميركية لمدة أسبوعيف شممت االطالع عمى بعض  (9
فػػػػي حػػػػوؿ رؤى   Naftha  ، وحضػػػػور مػػػػؤتمر والجامعػػػػات أنظمػػػػة التعمػػػػيـ العػػػػالي 
 .(4113انطونيو)مدينة ساف  -تطوير التعميـ العالي 

جامعػػات عديػػدة وتوقيػػع اتفاقيػػات تعػػاوف أو تبػػادؿ خبػػرات دوؿ و زيػػارات متعػػددة إلػػى  (1
وتعػػػػػاوف فػػػػػي البحػػػػػث العممػػػػػي واإلشػػػػػراؼ المشػػػػػترؾ عمػػػػػى رسػػػػػائؿ الػػػػػدكتوراه )نظػػػػػاـ 

 –ماليزيػا  –ألمانيػا  –فرنسػا  -مكػة المتحػدة المم –في كؿ مف : أمريكػا الساندويش( 



-11- 

 –اإلمػػػارات المتحػػػدة  –السػػػعودية  –لبنػػػاف  –األردف  –تػػػونس  –مصػػػر  –رومانيػػػا 
 .ايراف  –روسيا  –تركيا  –ُعماف 

عػػػدد مػػػف مراكػػػز البحػػػوث وكػػػؿ مػػػف وزيػػػارة  إيػػػرافزيػػػارة إلػػػى وزارة التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي  (6
 (.4116) مشيد -شيراز –أصفياف  –: طيراف  اتجامع

 

 :عممية في ندوات ومؤتمرات ةالمشارك -7
كميػػػػػػة -)جامعػػػػػػة البعػػػػػػث(، أ.د. أ.ؼ. نيكوليسػػػػػػكو)معيد البوليتكنيػػػػػػؾد. ياسػػػػػػر حوريػػػػػػة  (8

بحث بعنػواف : دراسػة مقارنػة لفعاليػة األلومينػا فػي تفاعػؿ ل، بخارست( -الكيمياء التقنية
منيػػا والمسػػتخدمة فػػي المماكبػػة ولطبيعػػة المراكػػز الفعالػػة لموسػػائط البمالتينيػػة المحضػػرة 

-8)دمشػؽ، سػورية  –اسبوع العمـ السادس والعشروف  –تعطير المواد الييدروكربونية 
 (.8416( تشريف الثاني ، )9

زيادة فعالية الفحن الفعال الوسحخذم بحث بعنواف :  –د. ياسر حورية ، د. محمد رحاؿ  (4

 -حمػص جامعػة البعػث،  يف، قدـ ألسبوع العمـ الرابع واألربعػهياه  في إزالة الكلور هن
 (.4119سورية)

ورشة عمؿ  -تحوالت نواتج األوزنة البسيطة لمفينوؿ –د. ياسر حورية، ـ. نوفو جمعو  (3
 (.89/3/4111جامعة دمشؽ) -حوؿ تقانات معالجة المياه الصناعية 

معالجػػػة الميػػػاه المموثػػػة بػػػالفينوؿ باسػػػتخداـ األوزوف  –د. ياسػػػر حوريػػػة ـ. نوفػػػو جمعػػػو  (9
جامعػة  -ورشة عمؿ حوؿ تقانات معالجػة الميػاه الصػناعية  –بوجود وسيط كمؤكسد و 

 (.89/3/4111دمشؽ)

استتتحخذام الوعالاتتتة الييولو يتتتة بحػػػث بعنػػػواف :  –د. ياسػػػر حوريػػػة ، د. محمػػػد رحػػػاؿ  (1

-حمػص، قدـ ألسبوع العمػـ التاسػع واألربعػوف ،  إلزالة الكيريث هن الوشحقات النفطية
 (.4114سورية)-جامعة البعث

العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى التخثيػػػر الكيربػػػائي لميػػػاه  –. ياسػػػر حوريػػػة ، ـ. نوفػػػو جمعػػػو د (6
فػػػي المػػػؤتمر السػػػوري المصػػػري الثػػػامف  – ألمنيػػػوـمعاصػػػر الزيتػػػوف باسػػػتخداـ أقطػػػاب 

تشػػػػػريف األوؿ  81-83كميػػػػػة اليندسػػػػػة الكيميائيػػػػػة والبتروليػػػػػة ) –اليندسػػػػػة الكيميائيػػػػػة 
4114.) 

جخفيض الحلوخ الناجج عن اسحخذام بحث بعنواف :  –د. ياسر حورية ، د. محمد رحاؿ  (9

السػػوري المصػػري الػػدولي المػػؤتمر ، قػػدـ فػػي  الفيتتول فتتي هحطتتات الطاهتتة الك ر ا يتتة
تشػػريف  81-83كميػػة اليندسػػة الكيميائيػػة والبتروليػػة ) –فػػي اليندسػػة الكيميائيػػة الثػػامف 
 (.4114)األوؿ 
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إلدارة مياه صػرؼ معاصػر الزيتػوف طريقة متكاممة  –د. ياسر حورية ، ـ. نوفو جمعو  (1
((OMW – كميػػة اليندسػػة المدنيػػة  –جامعػػة البعػػث  –العمػػـ التاسػػع واألربعػػوف  أسػػبوع
 (.4114)تشريف الثاني ،  4-88)

حػػػػػػوؿ ربػػػػػػط االختػػػػػػراع  اإلقميميػػػػػػةالنػػػػػػدوة  –د. ياسػػػػػػر حوريػػػػػػة ، االختػػػػػػراع واالسػػػػػػتثمار  (4
 –ممكيػػػػة التجاريػػػػة والصػػػػناعية وزارة االقتصػػػػاد والتجػػػػارة، مديريػػػػة حمايػػػػة ال-باالسػػػػتثمار

 (.4181آذار) – 38العدد -جريدة حماية الممكية

عادة استخداـ ميػاه معاصػر  (81 د. ياسر حورية ، د. نوفو جمعو : محاضرة عف معالجة وا 
 –باألوزونة المسبقة المتبوعة بالتخثير الكيربائي والترسيب بالكمس  (OMW)الزيتوف 

 44-41 -كميػػػة العمػػػوـ-جامعػػػة البعػػػث –ر المػػػؤتمر الكيميػػػائي العربػػػي الخػػػامس عشػػػ
 (.4181نيساف )

معالجػػػة ميػػػاه صػػػرؼ معاصػػػر الزيتػػػوف بعمميػػػات  –د. ياسػػػر حوريػػػة ، ـ. نوفػػػو جمعػػػو  (88
 (.4181تشريف األوؿ  9كمية اليندسة المدنية ) –جامعة البعث  –األكسدة المتقدمة 

 

 محاضرات عممية : -8
أسػبوع العمػـ الثػامف  -البحػث العممػي والتطػور التقػانيمحاضرة عف  :د. ياسر حورية    (8

 . 4113-جامعة البعث-حمص-تشريف الثاني( 1-4) والثالثيف

كميػػػة القيػػػادة  –إسػػػتراتيجية البحػػػث العممػػػي والتطػػػوير محاضػػػرة عػػػف  :د. ياسػػػر حوريػػػة  (4
  (.4116دمشؽ ) –واألركاف 

ميرجػػاف  –عمػػاؿ الشػػراكة بػػيف الجامعػػات وقطػػاع األمحاضػػرة عػػف  :د. ياسػػر حوريػػة  (3
 (.84/88/4111فندؽ سفير حمص ) –حمص السنوي 

معيػػػػد التخطػػػػيط لمتنميػػػػة االقتصػػػػادية  –التعمػػػػيـ العػػػػالي والتحػػػػديات  :د. ياسػػػػر حوريػػػػة  (9
 .  (.41/4/4181مقر المعيد ) –دمشؽ  –ىيئة تخطيط الدولة  –واالجتماعية 

جامعػػػة  –اؿ الشػػػراكة بػػػيف الجامعػػػات وقطػػػاع األعمػػػعػػػف محاضػػػرة  :د. ياسػػػر حوريػػػة  (5
 (.41/9/4114الالذقية ) -تشريف 

جامعة حمب  –الشراكة بيف الجامعات وقطاع األعماؿ عف محاضرة  :د. ياسر حورية  (6
 (.31/9/4114حمب ) -

ورأس  محاضرة عف االقتصاد الناجح شػراكة بػيف أصػحاب المعرفػة  :د. ياسر حورية  (9
 (.49/6/4114مدرج رضا سعيد ) –جامعة دمشؽ  -الماؿ

 
 (:2225 – 2222)ورش العمل بين األعوامأو الندوات و المؤتمرات  أهم -9

 لمؤتمرات و الندوات التالية :ومشاركا في ا منظمًا و رئيساً    (1
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 ( 4118)المؤتمر السوري المصري الرابع في اليندسة الكيميائية و البترولية  .8
 ( . 4118ندوة حوؿ واقع إنتاج المعكرونة في سورية و سبؿ تطويره )   .4
 ( .4118ؤتمر زنوبيا و تدمر )م  .3

            جامعػػػػػة  –مشػػػػػاركًا فػػػػػي النػػػػػدوة األورومتوسػػػػػطية لرؤسػػػػػاء الجامعػػػػػات فػػػػػي تػػػػػونس   .9
 (.4114أيار  89-86الوسط )           

  رئيسػػػػًا لممػػػػؤتمر الػػػػدولي   حمػػػػاه والعاصػػػػي .. تػػػػاريخ وحضػػػػارة   الػػػػذي عقػػػػد فػػػػي   .1
 . 31/4/4113-41الفترة           

  ري المصػػػػري الخػػػػامس  فػػػػي اليندسػػػػة الكيميائيػػػػة و البتروليػػػػة فػػػػي المػػػػؤتمر السػػػػو   .6
 ( . 4113جامعة السويس في جميورية مصر العربية )            

   ف ػػػػػالمؤتمر السوري المصري األوؿ حوؿ الزراعة و الغذاء في الوط  .9

 (.4113العربي)    

  وزارة الػػػػػػػنفط رئيسػػػػػػػًا لممػػػػػػػؤتمر الػػػػػػػدولي األوؿ لمغػػػػػػػاز فػػػػػػػي سػػػػػػػورية بالتعػػػػػػػاوف مػػػػػػػع   .1
 (.4111أيار  84-81) والثروة المعدنية           

 المصػػػػػري الثػػػػػاني لمزراعػػػػػة والغػػػػػذاء فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي ،  –المػػػػػؤتمر السػػػػػوري   .4
 .(4111نيساف  41-41لمنيا في مصر )بالتعاوف مع جامعة ا           

4 
 الية :التنذكر منها و الندوات  لمعديد من المؤتمرات منظمًا و راعيًا ( 2

 ( . 4118ندوة عممية في طب األسناف في حمص )    .8
 ( . 4118ندوة عممية في طب األسناف في حماه )    .4
 ( . 4118ندوة عممية بعنواف / النحؿ و منتجاتو / في كمية الزراعة )    .3
 ( . 4118ندوة / الترجمة األدبية و آفاقيا / في كمية اآلداب )    .9
 4114ألولى في فيزياء البالزما في كمية العموـالمدرسة اإلقميمية السورية ا   .1
 ( . 4114ندوة عممية بالمشاركة مع نقابة أطباء األسناف في حمص )    .6
 ( . 4114ندوة عممية بالمشاركة مع نقابة أطباء األسناف في حماه  )    .9
   نػػػػدوة عػػػػف وسػػػػائؿ التحسػػػػيف الػػػػوراثي لممحاصػػػػيؿ الحقميػػػػة و الثػػػػروة الحيوانيػػػػة فػػػػي    .1

 ( . 4114كمية الزراعة  بالتعاوف مع المجمس األعمى لمعمـو  )           
 4114الممموكي و تدريسو في الجامعاتندوة أدبية بعنواف / األدب في العصر     .4

 ( .  4114ندوة الحفر و اإلنتاج في كمية اليندسة البترولية و الكيميائية )  .81
  / اآلفػػػاؽ المسػػػتقبمية نػػػدوة عمميػػػة تحػػػت إشػػػراؼ المجمػػػس األعمػػػى لمعمػػػـو بعنػػػواف    .88
 ( . 4114لمعمارة السكنية البيئية / في كمية اليندسة المعمارية )            
 ( . 4114ندوة حوؿ األعشاب الطبية في كمية الصيدلة )  .84
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 4114وؽ الوجيية في كمية طب األسناف ندوة عممية حوؿ شفة األرنب و الشق .83
 ( . 4114اب ) ندوة الرواية العربية في سوريا في كمية اآلد .89
  نػػػػػػدوة واقػػػػػػع صػػػػػػناعة الغػػػػػػاز و آفػػػػػػاؽ تطويرىػػػػػػا فػػػػػػي كميػػػػػػة اليندسػػػػػػة البتروليػػػػػػة و  .81

 ( 4114الكيميائية )          
 ندوة حوؿ تشققات و تصدعات المنشآت المشػيدة عمػى التػرب المنتفخػة و أسػاليب  .86
 ( . 4114تدعيميا في كمية اليندسة المدنية )            
 4114نية لواقع و المواصفات في كمية اليندسة المدندوة حوؿ األسمنت بيف ا .89
 (اسػػػػتخداـ التقانػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي المشػػػػاريع الطبولرافيػػػػة)نػػػػدوة مسػػػػاحية بعنػػػػواف    .81
 ( . 4114في كمية اليندسة المدنية )            
 4114ح الصناعي في كمية الطب البيطري ورشة عمؿ في التناسميات  و التمقي   .84

 فػي العصػريف المممػوكي و العثمػاني و تدريسػو فػي الجامعػات ندوة أدبيػة / األدب    .41
 ( . 4114بالمشاركة مع جامعات لبنانية و سورية في كمية اآلداب )           
 ( . 4114ندوة القصة العربية القصيرة في كمية اآلداب )    .48
 نػػػػػدوة إدارة المشػػػػػروعات اليندسػػػػػية و اآلفػػػػػاؽ المسػػػػػتقبمية ليػػػػػا فػػػػػي كميػػػػػة اليندسػػػػػة    .44

 ( . 4113)  المدنية           
 نػػػػػدوة حػػػػػوؿ إدارة المػػػػػوارد المائيػػػػػة بالتعػػػػػاوف مػػػػػع مديريػػػػػة الػػػػػري العامػػػػػة لحػػػػػوض    .43
 ( . 4113البادية في كميػػػػة اليندسة المدنية )            
 4113كمية اليندسة المدنية  ندوة تقانات و استخداـ شبكات الري الحديثة في   .49
 متحانػػات بالتعػػاوف مػػع منظمػػة الصػػحة العالميػػة و نػػدوة تطػػوير التعمػػيـ و نظػػـ اال   .41
 ( . 4113بجامعة دمشؽ في كمية الطب البشري )  ـمركز تطوير التعمي           
 نػدوة دوليػػة / الثقافػػة البدنيػة / بالتعػػاوف مػػع األكاديميػػة الوطنيػة لمثقافػػة البدنيػػة فػػي    .46
 ( . 4113بناف ) براغ و االتحاد العربي لمثقافة البدنية في ل            
 ( . 4113ندوة األدب المقارف و تدريسو في الجامعات في كمية اآلداب )    .49
     يػػػػاء فػػػػي سػػػػالمة البيئػػػػة ألسػػػػبوع الثقػػػػافي الكيميػػػػائي الخػػػػامس بعنػػػػواف / دور الكيما   .41

4113   
 ( . 4113ندوة / التقانات الحيوية / في كمية الطب البشري و الصيدلة )    .44
  عػػػػالمي الثػػػػاني و المعػػػػرض التخصصػػػػي فػػػػي مجػػػػاؿ صػػػػناعة مػػػػؤتمر الػػػػدواجف ال   .31

 ( . 4113الدواجف في كمية الطب البيطري )            
   المػػػػػؤتمر السػػػػػوري األلمػػػػػاني حػػػػػوؿ معالجػػػػػة ميػػػػػاه الصػػػػػرؼ الصػػػػػناعي فػػػػػي كميػػػػػة   .38

 ( . 4113اليندسة البترولية والكيميائية )            
 ( . 4113ء العرب في كمية اآلداب ) ندوة األدب المقاـو عند الشعراء و األدبا   .34
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 ( . 4113ندوة حوؿ األدب و عمـ الجماؿ في كمية اآلداب )    .33
 ( . 4113ندوة األدب الفمسطيني المقاوـ في كمية اآلداب )    .39
 ( . 4113ندوة تاريخ الرياضيات في كمية العمـو )    .31
  ىندسة ورشة عمؿ / فيزياء البناء و ترشيد استيالؾ الطاقة / في كمية    .36

 ( . 4113و الميكانيؾ )  ء الكيربا       
 ( . 4119الندوة العممية حوؿ/ كوسيديا الدواجف / في كمية الطب البيطري )    .39
 نػػدوة حػػوؿ منيجيػػة البحػػث العممػػي و الطبػػي و أسػػس تصػػميـ البحػػوث الطبيػػة فػػي    .31
 . GREIFSWALD   (4119 )جامعة البشري بالتعاوف مع   كمية الطب           
   ورشػػػػة عمػػػػؿ حػػػػوؿ / معالجػػػػة مخمفػػػػات الصػػػػرؼ الصػػػػحي لممعامػػػػؿ الصػػػػناعية /    .34
 ( . 4119ألمانيا )  LIPPE HOXTERجامعة   بالتعاوف مع           
 نػػدوة عمميػػة بمناسػػبة اليػػـو العػػالمي لمميػػاه بعنػػواف / حصػػاد األمطػػار فػػي الباديػػة    .91
 اوف مػػػع مديريػػػة الػػػري العامػػػة لحػػػوض كميػػػة اليندسػػػة المدنيػػػة بالتعػػػ  السػػػورية  فػػػي           
 ( . 4119البادية )            
 نػػدوة / نحػػو طرائػػؽ جديػػدة لتػػدريس المغػػة اإلنكميزيػػة و األدب و النقػػد / فػػي كميػػة   .98
 ( 4119)  اآلداب            
 الزراعي فػػي سورية فػػي   ندوة التسويؽ و أثره عمى زيادة اإلنتاج   .94

 ( . 4119زراعية ) اليندسػة الكميػػة        
 نػػػدوة عمميػػػة حػػػوؿ واقػػػع تػػػدريس النقػػػد و األدب و المغػػػة اإلنكميزيػػػة فػػػي الجامعػػػات    .93
 ( . 4119السورية في كمية اآلداب )            
 تحميػػؿ المخػػاطر و نقػػاط السػػيطرة   HACCPنػػدوة عمميػػة حػػوؿ / نظػػاـ ىاسػػب    .99
 ( . 4119الحرجة فػػي كمية الطب البيطري )            
   ورشة عمؿ حوؿ / المستجدات في الجراحة التجميمية / في كمية الطب    .91

     –بالتعػػاوف مػػع مشػػفى الجراحػػة التجميميػػة التخصصػػي فػػي واليػػة سػػاكونيا  البشػػري       
 ( . 4119ألمانيا )        

 النػػػػػػػدوة العمميػػػػػػػة السػػػػػػػورية الفرنسػػػػػػػية حػػػػػػػوؿ / مسػػػػػػػتجدات الجراحػػػػػػػة العصػػػػػػػبية و    .96
 ( . 4119نايؼ في كمية الطب البشري )  ت الغامااستعماال          
 الػػدولي لمعمػػارة المسػػتقبمية لمسػػكف اإلنسػػاني فػػي كميػػة اليندسػػة المعماريػػة المػػؤتمر    .99
            (4119  ) 
 نػػػػدوة عمميػػػػة حػػػػوؿ / التشػػػػريح المرضػػػػي ألوراـ الػػػػرأس و العنػػػػؽ فػػػػي كميػػػػة طػػػػب    .91
 ( . 4119األسناف  )            
 ( . 4119لفيزياء في كمية العمـو ) ندوة تاريخ ا   .94
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 ( . 4119ندوة تاريخ الكيمياء في كمية العمـو )    .11
 ة في كمية اليندسة المعموماتية ندوة إدارة و نقؿ المعرفة و معرض المعموماتي   .18

       (4119.) 
 / فػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػة ىندسػػػػػػػة  ورشػػػػػػػة عمػػػػػػػؿ / تطػػػػػػػوير وسػػػػػػػائؿ اإلنتػػػػػػػاج فػػػػػػػي سػػػػػػػورية    .14

 ( . 4119)  الميكانيؾو  الكيرباء           
 ندوة المشتركات المغوية و األدبية بيف العربية و الفارسية في كمية اآلداب    .13

    (4119 . ) 
 ( . 4119ندوة األسبوع الفرانكوفوني في حمص في كمية اآلداب )    .19

 .4111ندوة حوؿ   قمع األسناف المنطمرة   كمية طب األسناف ، كانوف الثاني    .11

 .4111ة في التصميـ المعماري ، كمية اليندسة المعمارية ، شباط أياـ عممي   .16

 نػػدوة بعنػػواف   الشػػرؽ األوسػػط الكبيػػر وتأثيراتػػو السػػمبية عمػػى المنطقػػة   بالتعػػاوف     .19
 .4111آذار  81-83 إيراف –مع جامعة تربية معمـ            

 .(4111) ة   زرع األسناف   يرافقيا دورة تدريبية عمميةـ عمميأيا   .11
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