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  :الشھادات العلمیة - ١
  

معالجة المیاه الملوثة " عنوان األطروحة :)البیئیة اختصاص الھندسة(المدنیة  دكتوراه في الھندسة  -   
الجامعة التقنیة لعلوم كلیة تقنیة المیاه، الناتجة عن صناعة األلبان، قسم الھندسة الصحیة و حمایة المیاه، 

  .)نكلیزیةااللغة األطروحة (. ٢٠٠٧رومانیا  - UTCBالھندسة المدنیة في بوخارست 
  
  جامعة البعث ، .كلیة الھندسة المدنیة ،قسم الھندسة البیئیة : في الھندسة البیئیةدراسات علیا دبلوم    - 

   ٢٠٠١ سوریة –حمص 
  

  ١٩٩٦ سوریة - حمص جامعة البعث ،  :) ھندسة البیئیةال اختصاص( إجازة في الھندسة المدنیة   - 
  
    :العمل الحالي – ٢ 

  
  حكوميالعمل ال

  
  .)خبیر بیئي( مراقبة نوعیة المیاهقسم  -مدیریة الموارد المائیة بحمص ، وزارة الري -
  IPNالصرف الصحي المیاه ولقطاع عضو لجنة خبراء المیاه السوریین  -
  ) خبیر بیئي (حمص مدینة عضو اللجنة العلمیة بغرفة صناعة  -
اتر الشروط الفنیة الخاصة لمحطات معالجة المیاه الملوثة، وزارة عضو لجان إعداد دف -

  .اإلسكان و التعمیر
  

  خاصالعمل ال
  
شركة عمار المكحل و استشاري للمشاریع البیئیة و محطات معالجة میاه الصرف الصحي،  -

نھایة حتى  ٢٠٠٨منذ عام / سوریة -) تصنیف ممتاز(شركاه للمشاریع و المقاوالت الھندسیة 
٢٠١١.  

  www.4enveng.com   مؤسس و مدیر موقع الھندسة البیئیة  -
محاضر في نقابة المھندسین السوریین في دورات إعادة تأھیل الكوادر الھندسیة لمشاریع  -

  .ومحطات المعالجة )اإلدارة المتكاملة للموارد المائیةمثل ( الھندسة البیئیة
  .البیئیةستشارات االو  األثر البیئي دراساتالعدید من المحاضرات و  قدیمت -

 بسم هللا الرحمن الرحیم    
 

    السیرة الذاتیة
 

        الدكتور المھندس عبد الرزاق التركماني
لسعودیةا - دةج  العنوان 

١٩٧٢، تولد سوري  الجنسیة و الوالدة 
٣عدد األوالد  –متأھل   الحالة االجتماعیة 

admin@4enveng.com   البرید االلكتروني 
 موبایل 501098502(0)-966+   
www.4enveng.com الموقع االلكتروني 

                               

http://www.4enveng.com
mailto:admin@4enveng.com
http://www.4enveng.com


 
 

 ٢

  :الخبرة العملیة – ٣ 
 

  :العمل الوظیفيسیرة * 
  

. فرع المنطقة الوسطى -الشركة العامة للدراسات و االستشارات الفنیة : ٢٠٠٢-١٩٩٦ •
 .سة الصحیةدقسم الھن

  .صناعي للمیاهفي التلوث ال دراسة الدكتوراه فترة: ٢٠٠٧ -٢٠٠٢ •
فرع  -الشركة العامة للدراسات و االستشارات الفنیة: ٢٢/٢/٢٠٠٩-١٥/٧/٢٠٠٧ •

  .و محطات المعالجة سة الصحیةدقسم الھن. المنطقة الوسطى
قسم  -مدیریة الموارد المائیة بحمص ، وزارة الري،  ٢٤/٥/٢٠٠٩-٢٣/٢/٢٠٠٩ •

 .مراقبة نوعیة المیاه
 .)حمص(المدینة الصناعیة بحسیاء  – ئيمستشار بی ٢٣/٥/٢٠١٠ -٢٠٠٩/ ٢٥/٥ •
قسم  -مدیریة الموارد المائیة بحمص ، وزارة الري، ١/١/٢٠١٢ – ٢٤/٥/٢٠١٠ •

 .مراقبة نوعیة المیاه
 
  :و المحاضرات الخبرات العملیة و الدراسات* 
  
  .الصرف الصحي و إعداد الدراسات و األضابیر الخاصة بھاشبكات تصمیم   -
  
تخطیط و تصمیم خطوط الصرف ( العاصي حوضملة لرفع التلوث عن الشادراسة المشروع   -

  ).الصحي و محطات المعالجة
  
تخطیط و تصمیم خطوط الصرف ( ساحلال حوضالشاملة لرفع التلوث عن دراسة المشروع   -

  ).الصحي و محطات المعالجة
  
  .لیف الخاصة بھاریة و دراسة التكاإعداد بحث حول التقییم االقتصادي لمحطات المعالجة في سو  -
  
لصالح وزارة السوریة إعداد دراسة متكاملة حول معالجة میاه الصرف الصحي بالمناطق الریفیة   -

  .اإلسكان و المرافق
  
و  لتقییم البیئي لمشاریع الصرف الصحيلدراسات األثر البیئي للمنشآت و لإعداد تقاریر شاملة   -

  .محطات المعالجة
  
  ٢٠٠٣، رومانیا ) باللغة االنكلیزیة ( لعذبة و الملوثة في سوریةتقریر حول إدارة المیاه ا  -
  
  ٢٠٠٤، رومانیا ) باللغة االنكلیزیة ( تقریر حول التلوث و معالجة المیاه الملوثة في سوریة  -
  
 أھمیة معالجة المنصرفات الصناعیة و أسالیب و طرق معالجة المیاه الملوثة صناعیاتقریر حول   -
  ٢٠٠٥، رومانیا ) یةباللغة االنكلیز (
  
و باألخص المیاه الملوثة الناتجة عن معامل " بحث الدكتوراه حول معالجة المیاه الملوثة صناعیا  -

حوض الدفعي التصنیع األلبان و تطرق البحث العملي إلى المعالجة الالھوائیة للمصل باستخدام 
  .٢٠٠٧یا رومان وقد أعد باللغة االنكلیزیة،" مثار مغناطیسیاالتجریبي ال



 
 

 ٣

موفق فاخوري للمھندسة لینا  الدكتور المھندس رالبروفسومشرف على دراسة الماجستیر مع   -
ن أداء محطات المعالجة یحواض االنتقائیة في تحسأھمیة استخدام األ"  األطروحةسعد بعنوان 

  .كلیة الھندسة البیئیة بجامعة البعث". التي تعمل بنظام الحمأة المنشطة
   
الدورة التدریبیة لمحطات المعالجة الصغیرة لصالح نقابة المھندسین بمحافظة ریف محاضر في  -

  .دمشق
  
  .محاضر في الدورة التدریبیة لمحطات المعالجة الصغیرة لصالح نقابة المھندسین بمحافظة دمشق -
  
ة في قسم الھندسة البیئی إلقاء العدید من المحاضرات العلمیة حول معالجة میاه الصرف الصحي -

  .بجامعة البعث بحمص
  
و  إلقاء العدید من المحاضرات العلمیة حول تلوث البیئة و معالجة میاه الصرف الصحي -

  .لكوادر المؤسسة العامة لمیاه الصرف الصحي بحمص الصناعي
  
إعادة تأھیل مھندسي الصرف الصحي بشركة الدراسات و االستشارات  و تقدیم دورةإعداد    -

  . تصمیم و تشغیل محطات المعالجةتخطیط و في مجال  حماة و مركزي حمص –الفنیة 
  
مدیریة  – محطات معالجة میاه الصرف الصحي للتجمعات الصغیرة و تقدیم دورةإعداد    -

دمشق . بالتعاون مع نقابة المھندسین بدمشق الطیران المدني السوریة، مھندسي مطار دمشق الدولي
٢٠١٠  

  
جامعة البعث ضمن ندوة  –بكلیة الھندسة المدنیة  ي للمیاهإلقاء محاضرة في الیوم العالم -

  ".األغشیةمعالجة میاه الصرف الصحي عبر تقنیة . " الموارد المائیة و حمایتھا من التلوث
  
  ).قید التنقیح(تألیف دلیل تخطیط و تصمیم و تنفیذ محطات المعالجة بالنباتات  -
  
  .ة لصالح وزارة اإلسكان و التعمیر بسوریةإعداد دفاتر الشروط الخاصة بمحطات المعالج -
  
  . عادة تأھیل محطة معالجة میاه الصرف الصحي بمعمل السماد بحمصبیئیة إل دراسة  -
  
   ةیتالزیوت النبامل امعل الصناعيعادة تأھیل محطة معالجة میاه الصرف بیئیة إل دراسة  -
  
  .الھندسیة لمیاه الصرف الصحي في المناطق الریفیة و المنعزلة اإلدارةتقریر حول  -
  
تحدید الخطوات تقریر حول تقییم التجربة السوریة في مجال محطات المعالجة الصغیرة و  -

   .المیاه الملوثة بالریف إلدارةوضع أسس للخطة الوطنیة  بیات وللتجاوز الس األساسیة
  
  .لمعالجةالمشاركة في لجان فض عروض محطات ا -
  
  .المدینة الصناعیة بحسیاء. الترخیص اإلداري للمنشآت الصناعیةفي لجنة المشاركة  -
  
المراقبة البیئیة للتلوث الصناعي الناجم عن االنبعاثات الغازیة و النفایات السائلة و الصلبة في  -

  .٢٠١٠- ٢٠٠٩حمص  ).منشأة ٢٠٠یزید عن  ما(المدینة الصناعیة الحكومیة بحسیاء 



 
 

 ٤

  
نشر العدید من المقاالت العلمیة ضمن موقعي المخصص للھندسة البیئیة و ھو الموقع الوحید  -

 www.4enveng.com  .تم بھذا المجال في عالمنا العربيھباللغة العربي الذي ی
  
 .سوریة  - حمص . "سابقا النفایات السائلة في المدینة الصناعیة بحسیاء شعبةمدیر  -
  
  

  :الدورات التدریبیة و المؤتمرات – ٤ 
  

و المرافق  اإلسكانوزارة  –في دمشق " التحالیل المخبریة لمیاه المجاري"دورة في مجال      -
/ )١٩٩٩ -٠٩ -/ ١٦ -١٢.(  

    
 - ٠٣-/ ٨-٤(/و المرافق اإلسكاندمشق، وزارة  –" تصمیم محطات المعالجة" دورة في     -

٢٠٠٠  .(  
  ٢٠٠٢   دمشق معالجة میاه الصرف الصحي، ، ولالمؤتمر السوري األلماني البیئي األ  -
  
االستخدام في البلدان  إعادةاإلدارة الفعالة للمیاه الملوثة، المعالجة و "برنامج تدریبي حول      -

  . ٢٠٠٦ألمانیا . حزیران ٢٤ایار حتى  ٣جامعة ھامبورغ من " المتوسطیة
    
شغیل و صیانة محطات المعالجة، الشركة العامة للدراسات و االستشارات ورشة عمل ت     -

  .٢٠٠٧ایلول   /٦/و/ ٥/   الفنیة بدمشق في
    
 ٩. حمص -المؤتمر اإلقلیمي األول لمعالجة المیاه باستخدام األغشیة النفوذة، جامعة البعث      -
  .٢٠٠٧ایلول  ١١ –
    
-١٩   دمشق .إدارة و معالجة المیاه و المیاه الملوثة ي،المؤتمر السوري األلماني البیئي الثان     -

١١/٢٠٠٧/ ٢٢  
  

الشركة االیطالیة . الدورة التدریبیة في مجال تصمیم محطات ضخ میاه الصرف الصحي     -
ABS ٢٠٠٨/ ٧/  ١٥-١٣   .ت الفنیة بدمشقافي مبنى الشركة العامة للدراسات و االستشار   

  
  ٢٠٠٨ . المملكة العربیة السعودیة – جدة ،ولالمؤتمر البیئي األ     -

 
  ٢٠٠٨ سوریة  –حمص ،ول للتحكم بالتلوث الصناعياأل األلماني -سوري المؤتمر ال     -

 
  ٢٠٠٨  میونخ، ألمانیا. زیارة میدانیة لمحطات المعالجة و تجھیزاتھا لمدة أسبوعین     -
  
 –ة الحیویة بجامعة البعث محاضر في المؤتمر الدولي األول للصناعات الغذائیة و التقان -

  .٢٠٠٨تشرین الثاني لعام  ٢٧-٢٥المنعقد بالفترة بین . حمص، سوریة
  
 ٣٠من    دمشق .إدارة النفایات الصلبة و الطاقة ،الثالثالمؤتمر السوري األلماني البیئي      -

  .كانون األول ٤تشرین الثاني حتى 
  

http://www.4enveng.com


 
 

 ٥

وكالة بإشراف " لبلدان المتوسطیةل، نفي المد لمیاه الملوثةاإدارة "برنامج تدریبي حول  -
 . ٢٠٠٩من عام  ١١-٣٠و حتى  ١٠-٢٩من  ةلمانیاأل انفنت

 
حول إدارة النفایات الصلبة و السائلة برعایة مجلس التعلیم  ٤٩محاضر في أسبوع العلم  -

 .٢٠٠٩تشرین الثاني لعام  ١١-٩العالي في وزارة التعلیم العالي بسوریا المنعقد بالفترة بین 
  

كانون  ١٠-٦من    حلب .اإلدارة المستدامة للمیاه ،الرابعالمؤتمر السوري األلماني البیئي   -
  .٢٠٠٩األول لعام 

 
التطویر المؤسساتي لخدمات المیاه و آلیات اإلدارة السلیمة لمیاه "  دورة تدریبیة إتباع -

آذار  ١كانون الثاني إلى  ٢٥من . األلمانیة InWEntبإشراف وكالة  " الصرف الصحي
 .٢٠١٠لعام 

 
-٨في دبي  "Gulf Wastewater Treatment & Reuse"المشاركة بمؤتمر  -

١٠/٢/٢٠١٠.  
  

 میونخ. و المؤتمر المرافق لھ IFAT2010حضور المعرض العالمي لمحطات المعالجة  -
 ٢٠١٠-)ألمانیا(

  
، "دویر المیاهتقنیات إعادة ت" الرابع إلدارة المیاه و الطاقة و النفایات  مؤتمرالالمشاركة ب -

 .٣/٣/٢٠١١دمشق . مجموعة الجودة للدراسات
  

كلیة . بمناسبة یوم المیاه العالمي" الموارد المائیة و حمایتھا من التلوث" الندوة العلمیة  -
 .٢٣/٣/٢٠١١-٢٢حمص . جامعة البعث –الھندسة المدنیة 

  
  
  :و المنشورات المقابالت و اللقاءات -٥

  
إلدارة میاه الخطة الوطنیة (قیق صحفي حول موضوع تح صحفیة منشورة ضمنمقابلة  -١

 .٢٠٠٩أیار ١٤مع صحیفة تشرین السوریة، نشرت بتاریخ  ) لصرف الصحيا
 
بجریدة الجزیرة السعودیة حول آثر استخدام  تحقیق صحفي صحفیة منشورة ضمنمقابلة  -٢

 .الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي
 
" ة عقد المؤتمر الرابع إلدارة المیاه و الطاقة و النفایات مقابلة مع التلفزیون السوري بمناسب -٣

 .٣/٣/٢٠١١دمشق . ، مجموعة الجودة للدراسات"تقنیات إعادة تدویر المیاه
  

نشر على من المحاضرات و الدراسات العلمیة و الھندسیة ضمن مطبوعات نقابة المھندسین  -٤
 .الخ....سیة السوریة ، السوریین و الشركة العامة للدراسات و االستشارات الھند

  
.............................  

................  
 تم بعون هللا و فضلھ


