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 ) أستاذ مشارك (  شيخ السوقعبدالحميد غزوان  الدكتور

 حمص  -سوريا    –جامعة البعث   -  الهندسة المدنية الكمية

 الشهادة
 الهندسة المدنية  فيفمسفة دكتوراه 

دارة الموارد المائية   قسم هندسة وا 

 2851 -حمص  -سوريا  مكان وتاريخ الوالدة

 سوري -عربي  الجنسية :

 عندي أربعة أوالد – متزوج الحالة اإلجتماعية :

مكان وتاريخ الحصول عمى 
 شهادة الدكتوراه :

 2881 -معهد كييف لمهندسة المدنية  -أوكرانيا

 1987 تاريخ التعيين في الجامعة 

 ) أستاذ مشارك (                   أستاذ مساعد                 معيد   التعاقب الوظيفي األكاديمي 

 
1998                              1993                   1988 

المهام اإلدارية العممية 
 وتاريخها

 
 

دارة الموارد المائيةرئيس قسم هندسة   1004 -1002     وا 

 1005 -1003   مدير الشؤون الهندسية في الجامعة 

 التدريسية الخبرات
 أقوم التي والمقررات

 بتدريسها

 المنشآت المائية    - 2ميكانيكا الموائع ,    - 1,  الهيدروليك   - 2

  , والصرفهندسة الري  -4شبكات مياه الشرب والصرف الصحي     - -3

  ميكانيكا التربة . – 7, الهيدرولوجيا   - 6,  الهندسي اإلحصاء واالحتمال - 5

 الهندسة والبترولأستاذ مشارك في جامعة حضرموت بكمية حاليا 

 7/1/1022 تاريخ  قسم الهندسة المدنية منفي 

 الكتب المؤلفة
السنة الرابعة - الهندسة المائية الهيدرولوجيا لطالب كتاب -  

السنة الرابعة –كتاب الري والصرف لطالب الهندسة المدنية  -  



االشراف عمى رسائل 
 الماجستير 

 

استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تغذية   - :رسائل ماجستير 
 نبعي بردى والفيجة بالهاطل المطري وتحديد مناطق التموث المباشر

 البادية نموذجا حوض  - مختمفة دراسة تحميمية لمشدة المطرية باحتماالت -

:رسالة دكتوراه   ترشيد استهالك الموارد المائية في حوض العاصي األعمى والدكتوراه  

  المنجزة األعمال
 المياهفي مجال 

من حوض الفرات األدنى السادس قطاع لمإعداد نموذج رياضي لمصرف الشاقولي 
واألمالح  الماءلصالح الشركة العامة لمدراسات المائية وذلك لحماية األراضي من زيادة 

/ هكتار . 01111بمساحة /   

من حوض   (  8+  4+  2+  0 ات )قطاعلمإعداد نموذج رياضي لمصرف الشاقولي 
الفرات األدنى لصالح الشركة العامة لمدراسات المائية وذلك لحماية األراضي من زيادة 

/ هكتار . 04111بمساحة / واألمالح  الماء  

/ هكتار لصالح  08شبكة ري موضعي لبساتين مدينة السخنة بمساحة /  تصميم
 المديرية العامة لحوض البادية .

لمشاريع مختمفة . بالرش والتنقيط مياه شبكات تصميم  

. الشركة العامة لمدراسات واالستشارات الفنيةفي خبير استشاري في الهيدرولوجيا   

منشآت الشركة العامة لمفوسفات في خنيفيس ) تدمر (.عن دراسة قناة لدرء السيول   
 . لمديرية الزراعة بحمص مباني التنمية الزراعية التابعةعن  لدراسة قناة درء السيو 

.إضافة إلى العديد من مشاريع درء السيول األخرى في سوريا   

,    لمدينة دمشق السيول درء قنوات نشاءإل التنفيذية الدراسة  

01/8/2101 تاريخ/ 88/ رقم العقد   

 األبحاث العممية

 دراسة تغيرات المياه الجوفية في حوض الفرات األدنى - 0
  إعداد  د م غزوان شيخ السوق   

 01المجمد    2101تم القبول لمنشر  لعام 
 Mini Sprinkler    تقييم استخدام طريقة المرشات الصغيرة - 2

 حمص –لري أشجار الزيتون في محطة بحوث المختارية 
 كمية الهندسة المدنية . –إعداد :   د.م. غزوان شيخ السوق : جامعة البعث 

 م. عبد الكريم الجردي :  الهيئة العامة لمبحوث العممية الزراعية .



 

في حوض العاصي األعمى واقع الراهن لمموارد المائية واستخداماتهاال - 3  

 د غزوان شيخ السوق     طالبة دكتوراه م  بشرى خزام         
 العدد الثاني  28مجمد   مجمة جامعة البعث   2110تم النشر   
إدارة الطمب عمى الموارد المائية في حوض العاصي األعمى - 4  

 د غزوان شيخ السوق     طالبة دكتوراه  م بشرى خزام        
 2/4/2118,  التقديم    مجمة جامعة البعث تم النشر  

23/4/2100 

 د غزوان شيخ السوق                                                       

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 )  في سوريا أستاذ مساعد ( وثيقة أستاذ مشارك  

 



 وثيقة تعيين أستاذ مساعد ) في سوريا مدرس (

 


