
 

 

 السيرة الذاتية

 للدكتورة بيداء سلوم

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  /الهندسة  كلية /المدني   قسم

 

 

 البيانات الشخصية والحالة االجتماعية : :أوال

 

         بيداء سلوم   :االسم والنسبة

 1970حلب  مكان وتاريخ الوالدة:

 انثى الجنس:

 متزوجة:الحالة االجتماعية

 2 :األوالدعدد 

 طرطوس  :العنوان الدائم

 

 

 ثانياً: بيانات الدرجة العلمية:

 

 دكتوراه                     دبلوم                    بكالوريوس                       : الشهادة

 جيد جدا                     جيد جدا     جيد                                              :    التقدير

 هندسة بيئية    :التخصص العام

 هندسة نفايات صناعية    :التخصص الدقيق

         عربي    :لغة الدراسة

        البعث       :الجامعة

      2015   منح :تاريخ ال

 

 دكتوراه في الهندسة البيئية :أعلى درجة علمية 

 التي يجيدها :اللغات 

 

 العربية    :ية العرب   

 االنكليزية : االنكليزية 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ً   : ثالثا

 

 الخبرة الوظيفية :آـ 

 

 الفترة الزمنية            المؤسسة                        نوع الوظيفة                       

 

 2004-1996 مهندسة في القسم المدني              معمل اسمنت طرطوس             

 2011 -2004رئيسة وحدة البيئة                     معمل اسمنت طرطوس               

 2018-2011رئيسة دائرة البيئة                     مديرية الصناعة بطرطوس           

 خهتاري -2018عضو هيئة تدريسية                    جامعة الوادي                          

 2018 -2017محاضر                                  جامعة طرطوس                      

 ب ـ الخبرة اإلدارية:

 

  2005 - 2002ممثلة وزارة الصناعة في لجنة السالمة اإلشعاعية من العام  

 2008 لمشةةروا االصتصةةاد البيئةةي المقةةارن الخةةا  بصةةناعة  رئيسةةة فريةةع العمةةل

ي نفذ بالتعاون و التمويل من صبل وكالة التنمية المستدامة في سويسرا االسمنت  و الذ

SBA . 

  ممثلة شركة اسمنت طرطوس فةي مشةروا تسةجيل و تتبةب انبعةال الملولةات الناتجةة

و   UNIDOعةن الصةناعة و الةذي ينفةذ بالتعةاون مةب برنةاما االمةم المتحةدة للبيئةة 

 .  ICSالمعهد االيطالي للعلوم في تريستا 

 ر بيئي محلف لدى المحاكم السورية.خبي 

 

 

 

 ً  :تدريسها على المستوى الجامعيتم المقررات التي  :رابعا

 

-2005للعام الدراسي  في معهد المراصبين الفنيين في طرطوسدرست مادة الصرف الصحي  -

2006 

 درست مادة علم الحياه النباتية في كلية العلوم جامعة طرطوس . -

 باتية في كلية العلوم جامعة طرطوس.درست مادة علم البيئة الن -

 

 

  : األبحاث:خامساً  

 بحث بعنوان تقنية  الخلص من نفايات معمل حديد حماه بصناعة االسمنت  -

 األبحال البيئية في مجلة المهندس العربي نشر لي العديد من المقاالت و -

 العربي لالسمنت ومجلة عالم االسمنت الذي يصدرها االتحاد  -

 ومجلة جامعة البعث       -

 ومجلة جامعة تشرين. -

 

 



 

 

 

 ً  اإلشراف: :سادسا

  حول ادارة امان و بيئةة الةن م الصةناعية  االشراف على رسالة ماجستيرمشاركة في

 جامعة بواتية الفرنسية .في جامعة دمشع بالتعاون مب 

 

 

 ً  :المؤتمرات والندوات :سابعا

 

يومةةا   فةةي مجةةال أن مةةة و  جمهوريةةة التشةةي دورة تدريبيةةة فةةي  1999اتبعةةت فةةي العةةام   - 

 تجهيزات حماية البيئة و كانت ممثلة سوريا  الوحيدة من سوريا.

حول اإلدارة البيئية المتكاملة للمناطع  إيطاليا اتبعت دورة تدريبية في 2004في أيار العام  -

 الساحلية .
لمدة أربعة أشهر حول إدارة الةتحكم بالملولةات ابان الي أتبعت دورة تدريبية في 2005في أيار    -

 . الصناعية

محاضرة حول البيئة في شركة اسمنت  أسبوا العلم في جامعة البعثفي  2002صدمت في العام  -

 طرطوس بين الواصب و الطموح .

فةةي مركةةز  2006صةةدمت مجموعةةة مةةن المحاضةةرات حةةول تجهيةةزات حمايةةة البيئةةة فةةي العةةام  -

 ني في عدرا .التدريب المه

حةول اإلنتةاا األن ة   بةاورا  عمةل ف فةي األردنشاركت في العديد من ورش العمةل العالميةة  - 

 المقامة بالتعاون مب الحكومة السويسرية . 2008-2007لعامي 

صةةدمت عةةدة محاضةةرات اةتصاصةةية فةةي النةةدوة السةةنوية التةةي تقيمهةةا جمعيةةة أصةةدصاء البيئةةة فةةي  -

 دمشع .

عقةد فةي البيئةة فةي صةناعة االسةمنت و الةذي  المةتتمر العةالمي لحمايةةل فةي شاركت بورصة عم -

 . 2009بيروت في نوفمبر 

 

 

 

 ً  :الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيها:ثامنا

  

 كافة موضوعات الهندسة البيئية  

 

 

 

 

 

 

 

                       

  الدكتورة بيداء سلوم              

 


