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:المؤهالت العلمية

Education:

 دكتوراه في:1995-1991 
الجيولوجيا
 رومانيا-جامعة بوخارست
--------------------- هندسة جيولوجية:1985-1979 
جيوفيزيائية
 رومانيا-جامعة بوخارست

*1991-1995:PhD.in geology.
Bucharest university-Romania
---------------------*1979-1985:Geological and
Geophysics engineering.
Bucharest university-Romania

Researches:

:األبحاث

*Determination of aquifer layers
in AL-KABIR AL-SHIMALI river bed
by geoelectrical prospecting.-999
-------------------------

 تحديد الحوامل المائية األمل في
سرير نهر الكبير الشمالي بواسطة
1999-طرق التنقيب الجيوكهربائية
------------------1

 تأثير مياه البحر المالحة على المياه
الجوفية العذبة في سهول دمسرخو-
2000
















*Influence of salt sea water on
underground fresh water in
Lattakia Platform.2000
------------------------*Study of relation between
extreme pumping and salt water
in AL-Ahsaa Oasis-K.S.A- 2003
------------------*Geoelectrical prospecting of
acquifer layers in AL-BATTALIA
,k.s.a- 2005
---------------------* Hydrogeophysical analysis of
Karst in Karkit-Latakia.2009
------------------*Study of relationship between
hydrogeology and tectonic of
ALSin Basin by geoelectrical
methods 2013
------------------* Evaluation of the effect of
fractured structures on some
hydrogeological parameters and
their impact on groundwater
salinity in the Lake, 16 Tishreen
2016
---------------------------* Study the
geomorphological
development of the coast of
Lattakia from the Wadi
Qandil river in the north
and up to the mouth of the
Alkabir. 2017
----------------------------

------------------دراسة العالقة بين الضخ الجائر
والملوحة في المياه الجوفية في واحة
االحساء2003-
------------------التنقيب عن الحامل المائي في
البطالية (االحساء) بواسطة التنقيب
الجيوكهربائي2005-.
------------------تحليل هيدروجيوفيزيائي لظاهرة
الكارست في كركيت-الالذقية
2009
------------------دراسة العالقة بين هيدروجيولوجية و
تكتونيك حوض السن بمساعدة
طرائق التنقيب الجيوكهربائية2013
------------------تقييم تأثير البنيات المتشققة علىبعض الباريمترات الهيدروجيولوجية
و تأثيرها على ملوحة المياه الجوفية
في منطقة بحيرة  16تشرين2016 .
-------------------- دراسة التطور الجيومورفولوجيلساحل الالذقية من نهر وادي قنديل
شماالا و حتى مصب نهر الكبير
الشمالي جنوبا ا2017.
--------------------االكتشاف العالمي لمستحاثات
الديناصور في سوريا.
المجلة الدولية ألبحاث علوم األرض.
مجلد 3لعام 2016
--------------------متحف الدكتور فواز األزكي
للجيولوجيا .سوريا الالذقية -قسمين
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4 المجلة الدولية لعلوم االرض مجلد
* "Global Discovery of
"Dinosaur Fossils in Syria
--------------------International Journal of
Global Science Research إضاءات على التفسير الكمي
.لمنحنيات السبر الكهربائي الشاقولي
Vol.3, Issue 6, October
2014
2016, pp. 347-35
-----------------------------------------------*“Dr. Fawaz Azki” Geological
"Museum, Kismin - Lattakia, Syria
 معطيات جيولوجية جديدة في السلسلة
International Journal of Global
2014. الساحلية السورية
:Science Research ISSN
Vol. 4, Issue 7, April 2017, pp.
--------------------281-290
------------------------. دراسات تكتونية لنطاق فوالق السن
*Quantity interpretation of
2015
vertical electrical prospecting
2014
-----------------------------------------------*Tectonic study of Al-Sin fault.

2015
دراسة تكتونية لمناطق انتشار الشواهد
---------------------------النفطية (الهيدروكربونية) في منطقة
*Tectonic study of oil regions in
2013 .الالذقية
Lattakia 2013
----------------------------------------------- معطيات هيدروجيولوجية جديدة
لتحديد الحامل المائي الرئيس لنبع
*New hydrogeological data for
السن بمساعدة طرائق التنقيب
determination of aquifer for Al2013 .الجيوكهربائية
Sin spring by geoelectrical
---------------------------methods. 2013
 األنواع المهددة باالنقراض من
--------------------------- رومانيا،الرخويات في دوبروجيا
*Endemic, Relict And Endangered
:دراسة حالة
Species Of Mollusks In Dobrogea,
نيجريستي-وادي كوناكو
:Romania-Case Study
المجلة الدولية ألبحاث علوم األرض
Conacu-Negresti Valley
2016 3 مجلد
International Journal of Global
---------------------------Science Research- Vol.3
3

2016
---------------------------*Animal fossil collection of Dr.
Fawaz Azki Geological Museum.

 مجموعات مستحاثية حيوانية من
متحف الدكتور فواز األزكي
.للجيولوجيا
المؤتمر الدولي لألحياء في رومانيا
2012
--------------------------- بيانات بيوجيوغرافية عن أنواع
. رومانيا-مولوسكس في دوبرودجيا
2012
--------------------------- دراسة خصائص الشقوق في الجزء
األوسط من حوض نهر الكبير
2016 -الشمالي
----------------------------

Annual Zoological Congress of
Grigore Antipa” Museum“
NOVEMBER 2012 23-21
---------------------------*BIOGEOGRAPHYCAL DATA ON
MOLLUSKS SPECIES IN
DOBROGEA, ROMANIA.
BUCHAREST, ROMANIA,
Bucharest university 2012
--------------------------* Studying the characteristics of
cracks in the central part of the
 دراسة الشقوق حول منطقة بحيرة
Alshimali River Basin - 2016
 تشرين في حوض نهر الكبير16 سد
------------------------2016-الشمالي
*Studying the cracks around the ---------------------------lake area of the 16 October Dam
 دراسة هيدروجيوكيميائية للمياه
in the Northern Kabir River Basin-  تشرين في16 الجوفية حول بحيرة
2015-حوض نهر الكبير الشمالي
2016
-----------------------------------------------------Hydrogeochemical study of
groundwater around the Lake of
16 October in the basin of the
Alshimali River -2015
----------------------------
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المؤتمرات والندوات العلمية:







المؤتمر األوروبي لفيزياء األرض.
فيينا – النمسا 1994
-------------------------المؤتمر الدولي للهدروجيولوجيا.
كونستانتسا-رومانيا 1995
------------------------المؤتمر األوروبي للجيوفيزياء.
بوخارست -رومانيا1996-
-----------------------ندوة البيئة في نقابة المهندسين
الالذقية –سوريا2000 -
----------------------ندوة االستشعار عن بعد
دمشق – سوريا2001-
---------------------المؤتمر الدولي للمياه
دبي – االمارات2002-
----------------------

Conference&Scientific
forum:
*European conf. of earth
physics,Vienna-Austria,994
---------------------*International symposium
of hydrogeology
Constantsa-Romania, 995
---------------------* European conference of
geophysics.
Bucharest-Romania, 996
---------------------*Remote sensing forum.
Damascus-Syria, 2001
---------------------*International conference
of water.
Dubai-Emirate, 2002
---------------------*Eropean workshop of fossil
Sibiu-Romania, 2002
---------------------*Intern. Conf. of springs
Jedda-K.S.A,2005
------------------*Remote sensing forum.
Damascus-Syria, 2007
----------------------

 المؤتمر األوروبي للمستحاثات
سيبيو-رومانيا2002-
-------------------- المؤتمر الدولي لعيون الماء
جدة_السعودية2005 -
------------------ ندوة االستشعار عن بعد
دمشق-سوريا2007-
-------------------- المؤتمر الجيولوجي الثاني
دمشق-سوريا2008-
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--------------------الورشة الدولية للتكتونيك والزالزل
2009-سوريا-دمشق
-------------------مؤتمر اليونسكو الدولي الرابع
للجيوبارك
2010-ماليزيا-النكاوي
------------------------المؤتمر الدولي لكوكب األرض
2010-مصر-أسيوط
------------------المؤتمر الدولي األول للجيوبارك في
أفريقيا والعالم العربي_المغرب
2011
------------------مؤتمر البيئة لألوساط البحرية
2012 – مسقط –عمان
-------------------

*The second geological conf.
Damascus-Syria,2009
---------------------*Intern.workshop of tectonic
&earthquake,Damascus,Syria
---------------------*The 4th International conference
of geopark(unesco)
Lankawi-Malysia,2010
---------------------*Intern. Conf. of earth planet
Asiut-Egypt,2011
------------------*The first African symposium of
geopark-Maroc 2011
------------------*Ecological symposium of marine
deposits. Maskat- Oman- 2012
-------------------









:الكتب المؤلفة
Publications(Books):

الزالزل
1997،سوريا-دمشق
--------------------الكسوف والخسوف
1999 ، سوريا-الالذقية
--------------------الموسوعة الجيولوجية
2003 ،سوريا-دمشق
--------------------جيومورفولوجيا
2008 ،جامعة تشرين
------------------)المسح الجيولوجي (نظري
2009 ،جامعة تشرين

*Earthquakes
Damascus-Syria,1997
---------------------*Sun eclipse and moon eclipse
Lattakia-Syria,1999
---------------------* Geological encyclopedia
Damascus-Syria, 2003
---------------------*Geomorphology
Tishreen University,2008
---------------------6







-------------------

)*Geological survey(lectures
Tishreen University, 2009
-------------------

 المسح الجيولوجي(عملي)
جامعة تشرين2011 ،
------------------ االستشعار عن بعد (نظري)
جامعة تشرين2012 ،
-------------------

)*Geological survey(practical
Tishreen University, 2010
------------------*Remote sensing
Tishreen university 2012
------------------*Digital processing for data
Tishreen university, 2015

 المعالجة الرقمية للمعطيات
جامعة تشرين2015،

الخبرة األكاديمية:
*:1996-1992عملي جيوفيزياء تطبيقية،
جامعة بوخارست-رومانيا
-----------------------*:1998-1996جيولوجيا هندسية ،كلية
الهندسة المدنية ،جامعة تشرين-سوريا
----------------------* :2002-1999مسح جيولوجي،
هدروجيولوجيا ،جيولوجيا فيزيائية
قسم الجيولوجيا ،جامعة تشرين-سوريا
----------------------* :2004-2002جيولوجيا عامة ،كلية
المعلمين ،االحساء -السعودية
----------------------* :2018-2007جيوفيزياء عامة،
جيومورفولوجيا ،استشعار عن بعد ،معالجة
رقمية ،مسح جيولوجي ،جيولوجيا فيزيائية
قسم الجيولوجيا ،جامعة تشرين-سوريا

Academic experience:
*1992-1996:Applied geophysics,
Bucharest university-Romania
---------------------*1996-1998:Engineering geology,
Tishreen university-Syria
---------------------*1999-2002: Geological survey,
Hydrogeology, Physical geology,
Tishreen university-Syria
---------------------*2002-2004:General geology, ALAHSAA,K.S.A
---------------------*2007-2018:General geophysics,
Geomorphology, Remote
sensing,
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Numerical processing, Geological
survey-Tishreen university,Syria

:اإلشراف العلمي
" دراسة جيوهندسية: رسالة ماجستير-1
لتربة األساس بواسطة التنقيب
" شمال الالذقية-الجيوكهربائي
2012/6/18
------------------" تحديد تداخل مياه: رسالة ماجستير-2
البحر المالحة مع المياه الجوفية في
2012/7/23 "دمسرخو
-------------------

Academic Supervision
1-Master in geology: "Study of
foundation soil by geophysics
prospecting 2011
------------------2-Master in geophysics: "
Determination of salt sea water
influence on fresh water layers in
north of Lattakia 2012
-------------------

 " دراسة: رسالة ماجستير-3
هيدروجيوفيزيائية للحوامل المائية
2015 :في كركيت

3-Master in geophysics:"
Hydrogeophysics study of aquifer
in Karkit" 2015
-------------------------4-Master in hydrogeology:
"Hydrotectonic study of Ain
AlBaida hill , 2016
------------------5-Phd in hydrogeology: "
Evaluation of hydrotectonic
situation of 16 Tishreen dam"
2017
------------------6-Phd in geophysics:" Study of
reasons of Al Sikhaba dam failure
"
-------------------------

------------------" دراسة هيدروتكتونيك:رسالة ماجستير-4
2016 "هضبة عين البيضا
-------------------" تقييم الوضع: رسالة دكتوراه-5
16 الهدروجيولوجي والتكتونيك لبحيرة سد
2017 "تشرين
------------------ " دراسة اسباب: رسالة دكتوراه-6
"عجز الحجز المائي في سد السخابة
قيد االنجاز
------------------- " تحديث:رسالة ماجستير-7
50000/1 جيولوجي لرقعة الالذقية
بوساطة المسح الجيولوجي و
معطيات االستشعار عن بعد
--------------------8

7-Master in geology: Geological
research of Lattakia region
1/50000 by geological survey and
data of remote sensing.
---------------------

:الخبرة الحقلية
رئيس مكتب الحفر و:1991 -1985*
. مؤسسة مياه الالذقية-جيولوجيا المياه
---------------------- جامعة،قائد المخيم الجيولوجي:2000*
تشرين – سوريا
--------------------- هيئة، كبير المهندسين:2006-2005*
 السعودية-ري االحساء

Field experiences:
*1985-1991:Head of Hydro.
section ,General company
of water-Lattakia,Syria
---------------------*2000:Chief of Geological
camp at Tishreen univ.-Syria
---------------------*2005-2006:Engineer Chief,
Irrig. Estab.of AL-Ahsa. K.S.A

:الجوائز

، جائزة سابا للجيوفيزياء:1994 
بوخارست – رومانيا
--------------------، بوخارست،  ميدالية العلوم:1995 
بوخارست – رومانيا
-------------------- ثناء من رئيس جامعة:2000 
 سوريا،تشرين

Awards:
*1994:Sabba award in
Geophysics, Bucharest
univ.-Romania
---------------------*1995:Medal of science,
Bucharest – Romania
---------------------*2000:Tribute from presid.
Of Tishreen University

:مهارات شخصية

Personal Skills:

، الفرنسية، االنكليزية: اللغات
الرومانية
واتقان ممتاز للعربية

*Languages: English,
French,
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Romanian, and excellent
level in Arabic
---------------------*Informatics: Excelent
level of programming and
operating system (I.C.D.L)
---------------------*Iam author of first Arabic
Geological
Encyclopedia,2006
---------------------*I transf. my house into first
geo. museum in Syria,2008
---------------------*Ifounded Astronomical
observatory on surface of
my museum 2009
---------------------*Scientific Preparation of 69
episode for television
program titled: Syrian
geology
---------------------*Visiting fellow at UK
universities 2015-2016

 اتقان ممتاز للبرمجة:المعلوماتية
وأنظمة التشغيل مع شهادة اتقان من
)I.C.D.L(اليونسكو
-----------------قمت بتأليف أول موسوعة جيولوجية
2006 عربية
-----------------قمت بتحويل بيتي إلى أول متحف
2002 جيولوجي في سوريا
-----------------أنشأت مرصداا فلكيا ا على سطح
2009 متحفي
------------------







 حلقة96  إعداد برنامج تلفزيوني من
2012- جيولوجية سوريا:بعنوان
----------------- أستاذ زائر في جامعات بريطانيا
2016/2015

www.fawazazki.com
fawazazki@yahoo.com
00963991005441

www.fawazazki.com
fawazazki@yahoo.com
00963991005441
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