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 االختراع:براءات   -3
زيادة فعالية الفحم الفعال المستخدم في معالجة  رحال:م. محمد  –أ. د ياسر حورية  (1

 21/12/2002منحها  تاريخ - 1993/5243رقم البراءة  –المياه بالتنشيط الكهربائي 
 .سورية-وزارة االقتصاد الملكية،لدى مديرية حماية  مسجلة -

طريقة جديدة لمعالجة المياه  جمعه:نوفه  م. –رياض الصالح  د. –د. ياسر حورية أ.  (2
ممنوحة بموجب براءة اختراع  –الملوثة بالمواد العضوية باستخدام األوزون وبوجود وسيط 

 والصناعية( رقممديرية حماية الملكية التجارية )قرار وزير االقتصاد والتجارة 
 )سورية(. 25/8/2005تاريخ  5405/1973

م. محمد رحال: مرشح مياه الشرب باستخدام فحم فعال منشط  –د. ياسر حورية أ.  (3
مسجلة لدى مديرية  - 17/3/2010تاريخ المنح  – 766/5687براءة رقم  –كهربائيًا 

 .)سورية(حماية الملكية ، وزارة االقتصاد
 

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

               

الفوســــــــفا  ومراقبة النوعية في معمل تركيز رئيس قســــــــم المختبر     1971-1974 (1
 سورية. –في خنيفيس 

وسائط منشطة في عملية  األطروحة:عنوان  – PHDتحضير الدكتوراه  1974-1980 (2
 (.الفعالية -خواص الحامل  –تحسين الهيدروكربونا  )تعطير البنزين 

كلية الهندسية الكيميائية  -عضو هيئة تدريسية في جامعة البعث  1982-2011 (3
 قسم العلوم األساسية. –والبترولية 

دريس العديد من المقررا  )نظري + عملي( في مجال ت 1983-2012 (4
 .االختصاص

مشروع تخرج لطالب السنة الخامسة  75على ما يزيد عن  اإلشراف 1983-2011 (5
 في قسم الهندسة الكيميائية في جامعة البعث.

- رئيس قسم العلوم األساسية في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية 1986-1991 (6
 جامعة البعث.

ممثاًل عن نقابة  –عضو مجلس الشؤون العلمية في جامعة البعث  1985-1991 (7
 المعلمين.

 مجلس شؤون الطالب في جامعة البعث.عضو  1985-1990 (8
رئيس قسم العلوم األساسية للمرة الثانية في كلية الهندسة الكيميائية  1985-1990  (9

 جامعة البعث. –والبترولية 
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10) 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سورية. -حمص  – رئيسًا لجامعة البعث (1

 عضو مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي)سورية(. (2

التأهيل وشؤون العاملين العلميين في مجلس التعليم  رئيس لجنة (3
 سورية-العالي

رئيس لجنة متابعة الشؤون العلمية في المجلس األعلى     (4
 السوري اللبناني.

 سورية - عضوًا مقررًا في المجلس األعلى للعلوم (5

 .IAESTEعضو اللجنة اإلقليمية للتبادل الطالبي  (6

 رئيس لجنة ترخيص الجامعا  الخاصة في مجلس التعليم العالي.  2002-2005 (11
رئيس لجنة دراسة وتعديل قانون تنظيم الجامعا  وقانون التفرغ  2003-2005 (12

 العلمي.
 .رئيس لجنة دراسة إحداث وافتتاح التعليم المفتوح 2003 (13
رئيسًا للوفد السوري إلى مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي  2003 (14

 (.2003أيلول  9-6) طرابلس –الذي عقد في ليبيا العربي 
رئيسًا للوفد السوري المشارك في مؤتمر اتحاد الجامعا  اإلسالمية  2003 (15

 (.2003ماليزيا ) –في كواال المبور 
 العالي.رئيسًا للجنة متابعة تنفيذ خطط وزارة التعليم  2004-2006 (16
17) 2005 

 

18) 1982-2005 

 
19) 1982-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيسًا للجنة وضع نظام جديد إلنشاء الجامعة المفتوحة.
 من المخابر في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية. تأسيس العديد

 الماجستير والدكتوراه.اإلشراف على العديد من رسائل 
تدريس العديد من المقررا  )نظري + عملي( في مجال  مت

 االختصاص:
 ( لطالب السنة الثانية من قسم الهندسة الكيميائية 2+1الكيمياء العضوية )

 (.1984-1982)نظري + عملي(، )
 ( لطالب الســنة الثانية من قســم الهندســة الكيميائية 2+1الكيمياء الفيزيائية )

 (.1992 -1984)نظري + عملي(. )

  الكيميــــائيــــة ( لطالب الهنــــدســــــــــــــــة 2+1نظري) العضـــــــــــــويــــة،الكيميــــاء-
(1984/1985.) 
  الصــــــــناعا  العضــــــــوية والبتروكيماويا  لطالب الســــــــنة الرابعة من قســــــــم

 (.1986-1985) البعثجامعة  (،الهندسة الكيميائية )نظري + عملي
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 اآلن-2012 (20
 

 ( لطالب قســـمي الهندســـة 2+  1الكيمياء الفيزيائية )الكيميائية والبترولية – 
 (.1995-1991ليبيا )نظري + عملي( ، ) -جامعة الفاتح 

   ليبيا –الكيمياء العامة لطالب كل أقســـــــــــام كلية الهندســـــــــــة بجامعة الفاتح 
 .(1995-1991) (،نظري  عملي +)
  الكيميائية الوســاطة رير المتجانســة لطالب دبلوم التكرير في كلية الهندســة

 (.2000-1995جامعة البعث )-والبترولية

  عملي(،  )نظري الكيمياء الفيزيائية لطالب قســـــــــــــم الهندســـــــــــــة الكيميائية +
(1995-2000.) 
  جامعة دمشــــق  –، )عملي(الســـنة الرابعة  العلوم،كيمياء البيئة لطالب كلية

(2006-2012.) 

  جامعة دمشـــق  –، )عملي(الســـنة الرابعة  العلوم،لطالب كلية  النفطكيمياء
(2006-2012.) 

 .)الكيمياء العامة للمهندسين )جامعة الشام الخاصة 

  .رئيسًا لجامعة الشام الخاصة

 أنشطة ومهام اجتماعية أخرى : -4-2       
 مدينة حمص. في مجلسعضوًا     (1986-1990)   (1
 عضوًا في لجنة البيئة في مجلس مدينة حمص.    (1986-1990)   (2
 عضوًا في مجلس مدينة حمص لدورة ثانية.    (1990-1994)   (3
 عضوًا في المكتب الفرعي لنقابة المعلمين فرع جامعة البعث    (1985-1990)   (4

 التنظيم ولدورة كاملة. ورئيسًا لمكتب    
 المعلمين.عضوًا في المجلس المركزي لنقابة     (1985-1990)   (5
  عضوًا في المكتب الفرعي لنقابة المعلمين فرع جامعة البعث     (1990-1991)   (6

 التنظيم. ورئيسًا لمكتبولدورة ثانية    
 رئيسًا فخريًا في الجمعية الكيميائية السورية.    (تاريخهول-2002)   (7
8)   (1998–2005) 
  
 ولتاريخه(-2006)   (9

   -في حمصالثقافية رئيسًا منتخبًا لرابطة الخريجين الجامعيين    
 سورية.   
 عضو شرف في الرابطة السورية لخريجي المؤسسا  التعليمية      
 السوفيتية والروسية.   

 حمص. –رئيسًا لجمعية الصداقة السورية اليابانية     (2003-2005) (10
  .البيئيةرئيسًا فخريًا وعضو شرف في جمعية حمص     (ولتاريخه-2004) (11
 سورية. –مستشارًا علميًا في مجلة الباحثون     ولتاريخه(-2007) (12
 سورية –مستشارًا علميًا في مجلة األزمنة     ولتاريخه(-2007) (13
 علميًا لمجلة عالم االختراع والتكنولوجيا.مستشارًا     ولتاريخه(-2008) (14
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15) 2011  
 

 

 ولتاريخه(-2012) (16

  عضوًا في لجنة الحوار الوطني بموجب قرار رئيس    
 .31/5/2011تاريخ  20العربية السورية رقم  الجمهورية   
 الخاصة.عضو مجلس أمناء جامعة الشام    

  

 مقاالت ثقافية عامة منشورة   -3-4
، العدد طريق النجاح ، مجلة عالم االختراع والتكنولوجيا .... د. ياســــر حورية : اإلبداع (1

 ( .)باللغة العربية 2008أيلول  -الخامس

 –ســــــــــــــورية  –د. ياســــــــــــــر حورية : البحث العلمي ، مجلة الباحثون ) باللغة العربية  (2
2008.) 

د. ياســــر حورية : قمع الشــــغب بالميكرووي  ، مجلة عالم االختراع والتكنولوجيا، العدد  (3
 (.2008األول )

 –، العــدد صــــــــــــــفرالثــالثــة للجــامعــا  ، مجلــة األزمنـــة  ةد. يــاســــــــــــــر حوريــة : المهمــ (4
 ( .2008سورية)

المســـــــــتخدم في معالجة  ياســـــــــر حورية ، م. محمد رحال : زيادة فعالية الفحم الفعال د. (5
العـدد األول، شــــــــــــــبـا    ، مجلـة عالم االختراع والتكنولوجيا الميـاه بالتنشــــــــــــــيط الكهربائي

 )بالعربية(. (2008)

،  13437د. ياســــــــر حورية ، التعليم العالي.... والتحديا  ، صــــــــحيفة البعث ، العدد  (6
 (.20/6/2008تاريخ 

جريدة  –د. ياســـــــــر حورية ، مقالة : دمشـــــــــق تحتضـــــــــن بالحب اتحاد المعلمين العرب  (7
 (.2008) 195المعلمين ، العدد 

لجوال الهاتف االصــــادرة عن شــــعاعا  اإل: تأثير ، د. معاوية الحميد د. ياســــر حورية  (8
شــــبا   8و  7، العددان براج على اإلنســــان ، مجلة عالم االختراع والتكنولوجيا األ ومن

 .) بالعربية(2009
د. ياسر حورية ، م. محمد رحال : التلوث الميكروبيولوجي لمياه الشرب  وتأثيرها على  (9

 (.2009 –الصحة العامة ، مجلة عالم االختراع والتكنولوجيا )بالعربية 

( 71-70العدد )–، مجلة بناة األجيال  عنوان هويتناد. ياســــــــــــر حورية : اللغة العربية  (10
 . (2009) انيالفصل الث

، مجلة عالم بين طرق تعقيم مياه الشــــــــربد. ياســــــــر حورية ، م. محمد رحال : مقارنة  (11
 )بالعربية(. 2010 (17-16االختراع والتكنولوجيا ، العدد )

 13933العــــدد  –الرهــــان على أميركــــا ، صــــــــــــــحيفــــة البعــــث  د. يــــاســــــــــــــر حوريــــة : (12
 (.2/5/2010تاريخ)
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السياسية في عالم اليوم ، مجلة دراسا  فكرية، د. ياسر حورية : الجديد في المشاركة  (13
 . 2011، كانون الثاني  23، العدد مركز الدراسا  في القيادة المركزية تصدر عن 

جريدة البعث ، العدد   –النفاق السياسي وطبيعة الصراع في المنطقة  د. ياسر حورية : (14
 (. 25/12/2011تاريخ )14418

مجلة عالم االختراع والتكنولوجيا ،  -والبحث العلميد. ياســــــــــــــر حورية ، االختراع ....  (15
 (.2012( شبا  )41-40العددان )

 محلية.مجال  وصحف مقاال  أخرى كثيرة منشورة في  (16
 

 براءات التقدير والثناء  4-4    
كتاب ثناء موجه من السيد المدير العام للشركة العامة للفوسفا  والمناجم رقم  (1

على الجهود المبذولة والتفاني في خدمة المصلحة  ،20/1/1973م تاريخ /367/2/2
العامة ولإلشراف على المختبر ومراقبة النوعية في مديرية فوسفا  خنيفيس وللدراسة 
المقدمة الستخدام الفوسفا  السوري كسماد مباشر وعلى تنفيذ طرق معيارية لتحليل 

 الفوسفا  السوري.

 ،7/11/1985تاريخ  41رقم  –سورية  دمشق، –براءة تقدير من المجلس األعلى للعلوم  (2
 لإلسهام في بحث علمي قدم بمناسبة أسبوع العلم الخامس والعشرين.

 ،6/11/1986تاريخ  28رقم  –سورية  دمشق، –براءة تقدير من المجلس األعلى للعلوم  (3
 لإلسهام في بحث علمي قدم بمناسبة أسبوع العلم السادس والعشرين.

      12تاريخ  2رقم  – سورية ،دمشق –س األعلى للعلوم براءة تقدير من المجل (4
 لإلسهام في بحث علمي قدم بمناسبة أسبوع العلم الثامن والثالثين. ،1998/ 11/        

 السوفيتية والروسيةشهادة تقدير مقدمة من الرابطة السورية لخريجي المؤسسا  التعليمية  (5
 –السورية الروسية  وتعميق أواصر الصداقةللجهود الكبيرة المبذولة في تأسيس الرابطة 

 .16/6/2006دمشق 

 (تحكيم * ،إشراف**) على رسائل الدراسات العليا والتحكيمشراف اإل -5
تحســــين " بعنوان: رســـالة ماجســـت ر علىاإلشـــراف  راتا:أ.د عدنان  حورية،أ.د ياســــر  (1

كلية الهندســــــــــــــة الكيميائية  –للطالب شــــــــــــــهاب الملحم  "،يمة النفتا الســــــــــــــوريةنوعية وق
 .**( 1994) والبترولية

معالجة بعنوان " رســـالة ماجســـتير علىاإلشـــراف  الصـــالح:د. رياض  حورية،أ.د ياســـر  (2
وسائط صلبة وبوجود مؤكسدا " للطالبة نوفه  العضوية باستخدامالمياه الملوثة بالمواد 

 *.* (2001)كلية الهندسة الكيميائية والبترولية  –جمعه 
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بعنوان " إزالة  رســــــالة ماجســــــتيرعلى  اإلشــــــراف راتا:عدنان  .د أ. حورية،ياســــــر  أ.د (3
محمد المهندس الكلورين من مياه الشرب باستخدام فحم فعال منشط كهربائيًا " للطالب 

 .** (2004) – جامعة البعثكلية الهندسة الكيميائية والبترولية  –رحال
للطالبة  رســــــــالة ماجســــــــتيرعلى  اإلشــــــــراف الصــــــــالح:د. رياض  حورية،ياســــــــر  .د أ. (4

كلية -األشرف بعنوان " معالجة مياه معاصر الزيتون باألكسدة باألوزون  اءالمهندسة ند
 *.*( 2009) جامعة البعث –الهندسة الكيميائية والبترولية 

بعنوانً تحويل  رســــــالة ماجســــــتيرعلى  اإلشــــــراف عماد:أ.د أحالم  حورية،أ. د. ياســــــر  (5
المهندس فادي عسس  الطالب -لمستعملة إلى منتجا  نفطية مفيدة زيو  المحركا  ا

 *.*( 2009قسم الهندسة البترولية ) –كلية الهندسة الكيميائية والبترولية  –

 والبوتاســـيوم باالمتزازبعنوانً  فصـــل الصـــوديوم  تحكيم رســـالة دكتوراه  حورية،أ.د ياســـر  (6
 .*( 2009للطالب العراقي المهندس حسين حبيب، ) النابذة،قوة على قرص دوار بال

المهندس  للطالب دكتوراه رســــــالة على  إلشــــــرافا راتا:أ.د عدنان  حورية،ياســــــر  .د أ. (7
 -" تخفيض بعض الملوثا  الناتجة عن حرق الفيول الســــــــــــــوري  " بعنوانمحمد رحال 

 *.*( 2010) جامعة البعث –الهندسة الكيميائية والبترولية  كلية

للطالبة المهندســة  رســالة دكتوراه على  اإلشــراف الصــالح:د. رياض  حورية،ياســر  .د أ. (8
ة كلي -نوفه جمعه بعنوان " معالجة مياه معاصــــــــــــر الزيتون باألكســــــــــــدة الوســــــــــــيطية " 

 *.*(2010) جامعة البعث – الهندسة الكيميائية والبترولية

للطالبة وري  يازجي بعنوانً  معالجة مياه  رســـــــــالة دكتوراه  تحكيم حورية،ياســـــــــر  .د أ. (9
الصرف بالتبادل الشاردي وباستخدام مناخل جزيئية محضرة من مخلفا  مياه معاصر 

 .*( 2010جامعة دمشق ) –كلية العلوم –الزيتونً  
بعنوانً  تحديد آثار المواد الهيدروكربونية  تحكيم رســـالة ماجســـتير حورية:ياســـر  .د أ.  (10

 –للطالب يامن الســــــــــلكا  –من مناطق مختلفة في ســــــــــوريةً   المأخوذةثة في المياه الملو 
 .*( 2011أيار) 30 –جامعة دمشق  –كليةالعلوم 

بعنوان " إنتاج الغاز الحيوي من مخلفا  المدن  تحكيم رسالة دكتوراه  حورية:ر ياس أ.د.  (11
كلية  حلب،جامعة  حافظ،الصلبة ومن مياه الصرف الصحي " للطالب المهندس خلدون 

 (.2012تموز ) 1 الحرارية،قسم الهندسة  الميكانيكية،الهندسة 
 

 العلمية:الزيارات  -6
قســـــــم الهندســـــــة  –كلية الهندســـــــة  –(طرابلس الغرب  –جامعة الفاتح  -إعارة إلى ليبيا  (1

 (. 1995-1992الكيميائية )

الهندســة الكيميائية( لمدة ســتة  )قســمالمملكة المتحدة  –أســتاذ زائر في جامعة نيوكاســل  (2
 ( .7/9/2000 – 6/3/2000مهمة بحث علمي إلى بريطانيا ) -أشهر 
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وتســـــويق الجامعا  " في في بريطانيا بموضـــــوع " إدارة  Warwickدورة في جامعة  (3
 .British Councilمنظمة من قبل  ،2004حزيران  18-13الفترة 

الواليا  المتحدة األميركية لمدة أســـبوعين شـــملت االطالع على بعض  دوله إلىزائر  (4
 والجامعا .أنظمة التعليم العالي 

تطوير التعليم في رؤى  –األمريكية المتحدة  الواليا  Naftha مؤتمرركة في المشـــــــا (5
 .(2003انطونيو)مدينة سان  -العالي 

جــامعــا  عــديــدة وتوقيع اتفــاقيــا  تعــاون أو تبــادل خبرا  دول و زيــارا  متعــددة إلى  (6
وتعاون في البحث العلمي واإلشــــــــــــــراف المشــــــــــــــترك على رســـــــــــــــائل الدكتوراه )نظام 

 –ماليزيا  –ألمانيا  –فرنســـــــا  -المملكة المتحدة  –أمريكا  من:في كل الســـــــاندوي ( 
 –حدة اإلمارا  المت –الســـــــــــعودية  –لبنان  –األردن  –تونس  –مصـــــــــــر  –رومانيا 
 .ايران  –روسيا  –تركيا  –ُعمان 

عــــدد من مراكز البحوث وكــــل من وزيــــارة  إيرانزيــــارة إلى وزارة التعليم العــــالي في  (7
 (.2006) مشهد -شيراز –أصفهان  –طهران  جامعا :

 

 :علمية في ندوات ومؤتمرات ةالمشارك -7
كلية الكيمياء -البوليتكنيك)معهد  )جامعة البعث(، أ.د. أ.ف. نيكوليسكود. ياسر حورية  (1

بحث بعنوان: دراسة مقارنة لفعالية األلومينا في تفاعل المماكبة لا (،تبوخارس-التقنية
التينية المحضرة منها والمستخدمة في تعطير المواد يعة المراكز الفعالة للوسائط البولطب

، تشرين الثاني( 7-1)دمشق، سورية  –اسبوع العلم السادس والعشرون  –الهيدروكربونية 
(1986.) 

زيادة فعالية الفحم الفعال المستتتم     بعنوان:بحث  –د. محمد رحال  حورية،د. ياســــــر  (2

 - حمص جامعة البعث، ، قدم ألســـــــــبوع العلم الرابع واألربعينمياه في إزالة الكلور من
 (.2004) سورية

ورشة عمل  -تحوال  نواتج األوزنة البسيطة للفينول –د. ياسر حورية، م. نوفه جمعه  (3
 (.17/3/2005جامعة دمشق) -حول تقانا  معالجة المياه الصناعية 

معالجة المياه الملوثة بالفينول باستخدام األوزون  –د. ياسر حورية م. نوفه جمعه  (4
جامعة  -ورشة عمل حول تقانا  معالجة المياه الصناعية  –كمؤكسد وبوجود وسيط 

 (.17/3/2005) دمشق

استتم  ا  المعال ة الويولوةية ازالة  بعنوان:بحث  –د. محمد رحال  حورية،د. ياســـــر  (5

جامعة  - حمص واألربعون،قدم ألســـبوع العلم التاســـع  ،النفطيةالكوريت من المشتتمتا  
 (.2009) سورية – البعث
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العوامل المؤثرة على التخثير الكهربائي لمياه معاصر  –م. نوفه جمعه  حورية،د. ياسر  (6
في الهندسة المؤتمر السوري المصري الثامن  – ألمنيومالزيتون باستخدام أقطاب 

 (.2009تشرين األول  15-13كلية الهندسة الكيميائية والبترولية ) –الكيميائية 

ت فيض الملوث الناتج عن استتتم  ا   بعنوان:بحث  –د. محمد رحال  حورية،د. ياســــــر  (7

الســوري المصــري الثامن الدولي المؤتمر قدم في  ،الكهربائيةالفيول في محطا  الطاقة 
تشـــــــرين األول  15-13كلية الهندســـــــة الكيميائية والبترولية ) –في الهندســـــــة الكيميائية 

(2009.) 

عاصــــر الزيتون طريقة متكاملة إلدارة مياه صــــرف م –م. نوفه جمعه  حورية،د. ياســــر  (8
((OMW – كلية الهندســــة المدنية  –جامعة البعث  –العلم التاســــع واألربعون  أســــبوع
 (.2009) الثاني،تشرين  9-11)

-حول ربط االختراع باالستثمار اإلقليميةالندوة  –االختراع واالستثمار  حورية،د. ياسر  (9
جريدة حماية  –وزارة االقتصـــــــــــاد والتجارة، مديرية حماية الملكية التجارية والصـــــــــــناعية 

 (.2010) آذار – 31العدد -الملكية

محاضــــرة عن معالجة وةعادة اســــتخدام مياه معاصــــر  جمعه:د. نوفه  حورية،د. ياســــر  (10
 –تخثير الكهربائي والترسيب بالكلس باألوزونة المسبقة المتبوعة بال (OMW)الزيتون 

نيســان  22-20العلوم كلية -جامعة البعث –المؤتمر الكيميائي العربي الخامس عشـــر 
(2010.) 

معالجة مياه صرف معاصر الزيتون بعمليا  األكسدة  –م. نوفه جمعه  حورية،د. ياسر  (11
 (.2010تشرين األول  4كلية الهندسة المدنية ) –جامعة البعث  –المتقدمة 

 

 علمية:محاضرات  -8
أســـــبوع العلم الثامن  -البحث العلمي والتطور التقانيمحاضـــــرة عن  حورية:د. ياســـــر    (1

 . 2003-جامعة البعث-حمص-تشرين الثاني( 5-2) والثالثين
كلية القيادة  –البحث العلمي والتطوير  اســــــــــتراتيجيةمحاضــــــــــرة عن  حورية:د. ياســــــــــر  (2

  (.2006دمشق ) –واألركان 
مهرجان  –الشـــــــــراكة بين الجامعا  وقطاع األعمال محاضـــــــــرة عن  حورية:د. ياســـــــــر  (3

 (.12/11/2008فندق سفير حمص ) –حمص السنوي 

معهد التخطيط للتنمية االقتصـــــــــــــــادية  –التعليم العالي والتحديا   حورية:د. ياســــــــــــــر  (4
 (.20/9/2010مقر المعهد ) –دمشق  –هيئة تخطيط الدولة  –واالجتماعية 

جامعة تشرين  –الشراكة بين الجامعا  وقطاع األعمال عن محاضرة  حورية:د. ياسر  (5
 (.20/4/2009الالذقية ) -



-10- 

جامعة حلب  –الشــراكة بين الجامعا  وقطاع األعمال عن محاضــرة  حورية:د. ياســر  (6
 (.30/4/2009)سورية حلب  -

 المعرفة ورأسمحاضــــرة عن االقتصــــاد الناجح شــــراكة بين أصــــحاب  حورية:د. ياســــر  (7
 (.24/6/2009مدرج رضا سعيد ) –جامعة دمشق  -المال

 
 (:2005 – 2000)األعوام ورش العمل ب ن  والمؤتمرات أوأهم الندوات  -9

 التالية:لمؤتمرات والندوات ومشاركا في ا منظمًا ورئيساً    (1
 (.2001والبترولية )المؤتمر السوري المصري الرابع في الهندسة الكيميائية  .1
 (.2001) وسبل تطويرهندوة حول واقع إنتاج المعكرونة في سورية   .2
 (.2001وتدمر )مؤتمر زنوبيا   .3

            جامعة  –الجامعا  في تونس  متوسطية لرؤساءاألورو مشاركًا في الندوة   .4
 (.2002أيار  17-16)الوسط            

  تاريخ وحضارة " الذي عقد في  والعاصي.رئيسًا للمؤتمر الدولي " حماه   .5
 .30/9/2003-28الفترة           

  الهندســــــــــــــة الكيميائية و البترولية في  الخامس فيالمؤتمر الســــــــــــــوري المصــــــــــــــري   .6
 ( . 2003جامعة السويس في جمهورية مصر العربية )            

 (.2003) العربين الوط والغذاء فيالمؤتمر السوري المصري األول حول الزراعة   .7

رئيسًا للمؤتمر الدولي األول للغاز في سورية بالتعاون مع وزارة النفط والثروة   .8
 (.2005أيار  12-10) المعدنية

بالتعاون  العربي،المصري الثاني للزراعة والغذاء في الوطن  –المؤتمر السوري   .9
 .(2005نيسان  28-25لمنيا في مصر )مع جامعة ا

2 
 التالية:نذكر منها الندوات المؤتمرات و للعديد من منظمًا و راعيًا ( 2

 (. 2001ندوة علمية في طب األسنان في حمص )    .1
 (. 2001ندوة علمية في طب األسنان في حماه )    .2
 (. 2001كلية الزراعة ) ندوة علمية بعنوان / النحل و منتجاته / في    .3
 (. 2001ندوة / الترجمة األدبية و آفاقها / في كلية اآلداب )    .4
   (. 2002)  العلومالمدرسة اإلقليمية السورية األولى في فيزياء البالزما في كلية    .5
 (. 2002ندوة علمية بالمشاركة مع نقابة أطباء األسنان في حمص )    .6
 (. 2002ابة أطباء األسنان في حماه ) ندوة علمية بالمشاركة مع نق   .7
   ندوة عن وســـــــــــــــائل التحســــــــــــــين الوراثي للمحاصــــــــــــــيل الحقلية والثروة الحيوانية في    .8

 (. 2002مع المجلس األعلى للعلوم )  الزراعة بالتعاون كلية           
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  (.2002) الجامعا  وتدريسه فيالمملوكي ندوة أدبية بعنوان / األدب في العصر     .9
 (.  2002ندوة الحفر واإلنتاج في كلية الهندسة البترولية و الكيميائية )  .10
  ندوة علمية تحت إشــــــــــــــراف المجلس األعلى للعلوم بعنوان / اآلفاق المســــــــــــــتقبلية    .11
 (. 2002للعمارة السكنية البيئية / في كلية الهندسة المعمارية )            
 (. 2002) ندوة حول األعشاب الطبية في كلية الصيدلة  .12
 .2002في كلية طب األسنان  والشقوق الوجهيةندوة علمية حول شفة األرنب  .13
 .( 2002ي سوريا في كلية اآلداب ) ندوة الرواية العربية ف .14
 في كلية الهندســــــــــــة البترولية والكيميائية وآفاق تطويرهاندوة واقع صــــــــــــناعة الغاز  .15

(2002).  
 ندوة حول تشـــققا  و تصـــدعا  المنشـــة  المشـــيدة على الترب المنتفخة وأســـاليب  .16
 ( . 2002تدعيمها في كلية الهندسة المدنية )            
 .2002نية في كلية الهندسة المدوالمواصفا  سمنت بين الواقع ندوة حول اإل .17
في  (افيةاســـــــتخدام التقانا  الحديثة في المشـــــــاريع الطبورر )ندوة مســـــــاحية بعنوان  .18

 .( 2002كلية الهندسة المدنية ) 
 .2002في كلية الطب البيطري  التناسليا  والتلقيح الصناعيورشة عمل في    .19
 ندوة أدبية / األدب في العصــــــــرين المملوكي و العثماني وتدريســــــــه في الجامعا     .20
 .( 2002وسورية في كلية اآلداب ) بالمشاركة مع جامعا  لبنانية           
 (. 2002ندوة القصة العربية القصيرة في كلية اآلداب )    .21
 ندوة إدارة المشروعا  الهندسية واآلفاق المستقبلية لها في كلية الهندسة    .22
 .( 2003)  المدنية           
ــــة الري العــــامــــة لحوض    .23 ــــالتعــــاون مع مــــديري ــــة ب ــــدوة حول إدارة الموارد المــــائي  ن
 (. 2003هندسة المدنية ) البادية في كليــــة ال           
 2003كلية الهندسة المدنية  الري الحديثة في واستخدام شبكا ندوة تقانا     .24
ندوة تطوير التعليم و نظم االمتحانا  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز    .25

 (. 2003بجامعة دمشق في كلية الطب البشري )  متطوير التعلي
 ندوة دولية / الثقافة البدنية / بالتعاون مع األكاديمية الوطنية للثقافة البدنية في    .26
 .( 2003ثقافة البدنية في لبنان ) براغ و االتحاد العربي لل            
 .( 2003لجامعا  في كلية اآلداب ) ندوة األدب المقارن وتدريسه في ا   .27
     ياء في سالمة البيئة بعنوان / دور الكيمألسبوع الثقافي الكيميائي الخامس ا   .28

2003. 
 .( 2003الطب البشري والصيدلة )  ندوة / التقانا  الحيوية / في كلية   .29
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 صناعة الدواجنمؤتمر الدواجن العالمي الثاني والمعرض التخصصي في مجال  .30
 ( . 2003في كلية الطب البيطري ) 

   لصرف الصناعي في كلية المؤتمر السوري األلماني حول معالجة مياه ا .31
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