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  رسالة جامعة دمشق
  

، ى رسائل كلياتها وأقسامها العلمية واإلداريةلكل جامعة عريقة في العالم رسالة محددة تنعكس بدورها عل
وتقيم الجامعات وكلياتها وبرامجها التعليمية قبل كل شيء . وتوضع على أساسها الخطط اإلستراتيجية للجامعة

استناداً إلى مدى تحقيقها لهذه الرسالة وللخطط اإلستراتيجية المنبثقة عنها إضافة إلى المعايير األخرى في 
  .دةضمان الجو

  
في حين يرى ، وإعطائه األهمية القصوى، العلمي وترى بعض هذه الجامعات رسالتها في التركيز على البحث

والبعض اآلخر يراها في خدمة المجتمع ، البعض اآلخر منها أن رسالته هي االنهماك قي التعليم والتعلّم
  .مل في جميع هذه المناحي مجتمعةوالبعض يرى أن رسالته هي الع. والمنطقة التي تنتمي إليها الجامعة

البد لجامعة دمشق أن تكون لها رسالتها الوطنية الواضحة التي تعكس ، وكما هو شأن كل الجامعات المرموقة
والبد لهذه الرسالة من أن . وتحدد اتجاهاتها في التطوير المستقبلي، تطلعات المجتمع واحتياجاته المتجددة
وأن تكون واقعية من جهة أخرى وإال فإن الجامعة ستفشل في تحقيق ، تحتوي على عنصر التحدي من جهة

  .رسالتها
  

بل عليها أن تشارك فيها مختلف األطراف الفاعلة ، وال يمكن لجهة واحدة أن تنفرد بتحديد هذه الرسالة
امعة هم بال شك وإذا كان األساتذة والطالب واإلداريون في الج. والمستفيدة من ناتج العملية التعليمية والبحثية

فإن أطرافاً أخرى كأرباب العمل والجهات الموظفة للخريجين في مختلف ، أول المعنيين بتحديد هذه الرسالة
كلها ، وتلك المستفيدة من البحث العلمي والخدمات المقدمة من الجامعة، القطاعات االقتصادية واالجتماعية

أثمرت المناقشات التي تمت ، وضمن هذا النهج التشاركي  .مباشر بعملية تحديد رسالة الجامعة لبشكو معنية
من المقترحات لتحديد مضمون رسالة جامعة دمشق التي  مجموعة 2007المعنية في آذار مع جميع الجهات 

  :حددت باآلتي 
  
تسعى جامعة دمشق إلى التميز في البحث العلمي وفي البرامج التعليمية المرتبطة بالتنمية االقتصادية ً

كذلك تهدف الجامعة لتخريج طالب قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية . الجتماعية في سوريةوا
وتقوم بذلك عبر االستثمار في العنصر البشري . ومؤهلين لمتابعة تعلمهم وتطورهم المهني، واإلقليمية

حث العلمي والتعليم ودعم فرص من خالل الشراكات اإلستراتيجية الهادفة لتطوير البو ،والتطوير المؤسساتي
  .ًالتعلّم من خالل ربط الجامعة بالمجتمع

  :األهداف اإلستراتيجية اآلتية انبثقت عن هذه الرسالةوقد 
 .تطوير البرامج التعليمية .1

 .تطوير القدرات البحثية .2

 .األكاديمي وقدرات الكادر تطوير مهارات .3

 .تطوير العمليات اإلدارية .4
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 .ادر اإلداريوقدرات الك تطوير مهارات .5

 . تطوير األطر التنظيمية والتشريعية من أجل تحقيق االستقاللية اإلدارية والمالية للجامعة .6

 . تطوير البنية التحتية والمرافق من أجل بيئة تعليمية مناسبة .7

 .تطوير أساليب التعليم غير التقليدية بما فيه التعليم المفتوح .8

 .ربط الجامعة بالمجتمع .9

 .ي جامعة دمشقتأسيس رابطة خريج .10

 .اعتماد البرامج التعليمية التي تدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية .11

 .تطوير نظام لضمان الجودة في الجامعة .12

  
خطة إستراتيجية لتحقيق هذه األهداف من أجل البدء بتطبيقها في جميع  بوضع جامعة دمشق قد قامتو

  .الكليات والمديريات في الجامعة
بما ع هذه الخطة برنامج متكامل لبناء القدرات البشرية للجان المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة ويترافق م

تحقيق هذه األهداف بالزمن والجودة المطلوبة حيث ستضع رئاسة جامعة دمشق مؤشرات أداء تكون يضمن 
  .  في تطوير الجامعة المحفز األساسي لجميع المعنيين بالعمل على تنفيذ  إجراءات هذه الخطة للسير قدما

  
  

   رئيس جامعة دمشق
   وائل معالاألستاذ الدكتور 

  
 
 

  

  

  



3 
 

 نشوء ونهضة :جامعة دمشق

هي أول جامعة درست جميـع  ، أول جامعة حكومية في الوطن العربي، جامعة دمشق حالياً، الجامعة السورية
  .كلها بالفضل والشكر درس فيها وتخرج منها شخصيات دانت لها سورية، مناهجها باللغة العربية

 أن تاريخ هذه الجامعة العريق ليستحق أن يسجل ويحفظ في ذاكرة هذا الجيل واألجيال القادمة ليزدادوا فخـراً 
   .بأحد صروح هذا الوطن صاحب الحضارة العريقة والرسالة السامية

تـزامن مـع نشـوء    خاصة وأن تاريخ نشوء الجامعة ، محاولة تلخيص هذه الفترة في سطور مهمة شاقة أن
لذا سنحاول أن نسرد األحـداث  ، والمناداة بمبادىء العدل والمساواة، حركات التحرر ضدد االستعمار والتبعية

  *:دون ذكر لألحداث السياسية واالجتماعية المرافقة واألزمنة الخاصة بتطور الجامعة ونشوء كلياتها حصراً
بإنشاء أول مدرسـة طبيـة فـي     حميد الثاني قراراًأصدر السلطان العثماني عبد ال 1901 أيلول 27 في -

) مركز رضا سعيد للمؤتمرات حاليـاً ( الوطني سابقاً المستشفىوتم اختيار المنطقة الواقعة قرب ، دمشق
 .في حي البرامكة إلنشاء هذه المدرسة

تألفـت  وقد  .منه 22بالتدريس فيها في في  وبدء 1903الطبية في األول من أيلول عام مدرسة ال دشنت -
وعدد ، طالباً 40وكان عدد الطالب المسجلين في ذلك العام ، المدرسة من فرعي الطب البشري والصيدلة

   . ولغة التدريس هي اللغة التركية، أعضاء الهيئة التدريسية أربعة
 .ثم عادت إلى دمشق بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، 1915نقلت المدرسة إلى بيروت عام  -
أعيدت إلى بيروت بعد أنتهـاء   ثم، الحقوق من بيروت إلى دمشق نقلت مدرسة، 1914 في خريف عام -

وعانى طالب وأساتذة هذه المدرسة الكثير من التـنقالت الجغرافيـة فـي تلـك     ، الحرب العالمية األولى
  .المرحلة

ودرس ، منه أعيد افتتاح المعهد الطبي العربـي  23/1وفي ، 1919عهد الحكومة العربية وفي عام  في -
 .مقرراته باللغة العربية

 .العربياألسنان ضمن المعهد الطبي  افتتحت شعبة لطب 8/12/1920 وفي -
 .للمعهد الطبي العربي الدكتور رضا سعيد عميداً عين -
 .أعيد افتتاح معهد الحقوق العربي 25/9/1919في  -
 .1920عام  السورية ألول مرة على شهادات خريجي معهد الطب العربي في ذكر اسم الجامعة -
بتأسـيس الجامعـة    132صدر القرار رقـم  ، االحتالل الفرنسيوفي فترة  1923حزيران عام  15في  -

وضمت معهد الطب ومعهد الحقـوق والمجمـع العلمـي    ، لها السورية وعين الدكتور رضا سعيد رئيساً
 . والمتحف

ي للمعلمين والهندسة بمدينة تأسست كليات العلوم واآلداب والمعهد العال 1946 عام مطلع االسقالل وفي -
  .حلب ومعهد العلوم التجارية

صدر قانون جديد لتنظيم الجامعات في إقليمي الجمهورية العربيـة المتحـدة الشـمالي     1958وفي عام  -
وأحدثت في اإلقليم الشمالي » جامعة دمشق « فأصبح » الجامعة السورية « بموجبه اسم  عدلوالجنوبي 
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أصبحت جامعة  1959وبصدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون في عام » ة حلب جامع«جامعة ثانية باسم 
 :دمشق تتألف من الكليات اآلتية

 .في الحصول على المعلومات "تاريخ الجامعة السورية"ق االستعانة بكتاب األستاذ الدكتور عبد الكريم راف تتم *

 
كليـة  ، كلية الهندسة، كلية طب األسنان، كلية الطب ،كلية العلوم، كلية التجارة، كلية الحقوق، كلية اآلداب -

وفي عهد الوحدة ارتفـع عـدد   . وبات من حقها أن تمنح شهادات الدراسات العليا، كلية الشريعة، التربية
طالب الجامعة وعدد أعضاء هيئتها التدريسية وازداد تعاون الجامعات في اإلقليمين ونشط بينهما تبـادل  

  .األساتذة والطالب
لم يطرأ في عهد االنفصال تطور ملحـوظ فـي الوضـع    ، 1961عد أن انفصمت عرى الوحدة عام وب -

 .في البالدالجديد الجامعي اللهم إال في نطاق األنظمة الجامعية فقد عدلت لتتالءم مع الوضع 

سيما بعـد قيـام الحركـة    شهد التعليم العالي في سورية وال، 1963ومع قيام ثورة الثامن من آذار عام  -
قائـد   الخالد حـافظ األسـد  القائد  فقد أولى، عنايةً وازدهاراً لم يعرفهما من قبل 1970التصحيحية عام 

تتناسب والدور الكبيـر واآلمـال   ورعاية الحركة التصحيحية جميع قطاعات التعليم العالي عناية خاصة 
هذا النهج وتطور في ظـل   وأستمر. العريضة التي يعقدها عليها في بناء المستقبل األفضل لشعبنا وأمتنا

مسـيرة التطـوير والتحـديث    وقائـد  رئيس الجمهورية العربية السورية  الدكتور بشار األسد السيد قيادة
وكان حظ جامعة دمشق من كل ذلك كبيراً فكان الدعم للكليات القائمة وإنشاء  .والتنمية الشاملة في سورية

والسعي الحثيـث   ومراكز البحوث وإحداث المعاهد األقسام الجديدة فيها واستكمال التخصصات األخرى
فأصبحت جامعة دمشق تتكون حالياً من الكليـات  ، لتجهيز كل هذه المؤسسات بأحدث المخابر واألدوات

كليـة  ، قكلية الحقـو ، كلية التربية، كلية االقتصاد، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية :والمعاهد العليا التالية 
، كلية العلوم السياسية، كلية العلوم، كلية طب األسنان، كلية الطب، كلية الصيدلة، عةكلية الشري، زراعةال

كلية الهندسة ، كلية الهندسة المعلوماتية، كلية الهندسة المعمارية، كلية الهندسة المدنية، كلية الفنون الجميلة
ثانية واآلداب والعلوم اإلنسانية الثانية كليات التربية ال، كلية اإلعالم، كلية السياحة، الميكانيكية والكهربائية

كليات التربيـة الثالثـة واآلداب والعلـوم    ، والزراعة الثانية والفنون الجميلة الثانية في محافظة السويداء
، المعهد العالي للغات، المعهد العالي للتنمية اإلدارية، اإلنسانية الثالثة واالقتصاد الثانية في محافظة درعا

المعهـد العـالي   ، المعهد العالي ألبحاث الليزر وتطبيقاتـه ، ي للدراسات والبحوث الزلزاليةالمعهد العال
وبكافـة مسـتلزمات العمليـة    ، وحظيت هذه الكليات والمعاهد بمبانٍ جديـدة  .للترجمة والترجمة الفورية

  .غيرها، وومخابر حاسوبية، التعليمية من مخابر وقاعات لتقانة المعلومات

بناء مستقل شيد كما ، دد من الوحدات السكنية للطالب والطالبات في مدينة باسل األسد الجامعيةتم تشييد عوقد 
  .خصص سكناً للممرضات العامالت في المستشفيات الجامعية

هذا وقد أوليت الدراسات العليا عناية خاصة بإحداث وافتتاح عدد من دبلومات الدراسات العليا فـي مختلـف   
إحداث وافتتاح عدد من دبلومات التأهيـل والتخصـص    جرىكما ، تصاصات مختلفةكليات الجامعة وفي اخ

ودرجة الدكتوراة في  إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي كما افتتحت درجة الماجستير في معظم االختصاصات
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هو مبدأ صـالح اللغـة العربيـة    ، ظلت جامعة دمشق ملتزمة بمبدأ لم تحد عنه كله وإلى جانب ذلك .بعضها
  .للتدريس في مختلف االختصاصات تعزيزاً للدور القومي العربي الذي تنهض به

وألـف  ، الجامعات في الوطن العربي بعدد من أساتذتها إعـارة أو نـدباً أو زيـارة    جامعة دمشق رفدتوقد 
ر عليهم ا فيها بغيتهم مما ييسأساتذتها مئات من الكتب الجامعية باللغة العربية وضعت بين أيدي الطالب ليجدو

فقد صـدرت   .دون إغفال االهتمام بتعليم اللغات األجنبية لكوادر الجامعة العلمية واإلدارية وطالبها، الدراسة
باإلضافة ، العديد من المراسيم الجمهورية القاضية بإقامة دورات إلزامية في اللغات األجنبية لطلبة الماجستير

ويعتبر صدور قـانون  . دريس عدد من اللغات الحية في العالمإلى إحداث المعهد  العالي للغات الذي يعنى بت
  2006لعـام   7والئحته التنفيذية وقانون التفرغ العلمي الجامعي رقـم   2006لعام  6تنظيم الجامعات رقم 

للتعليم العالي من أجل دفـع مسـيرة    السيد الرئيس الدكتور بشار األسدقفزة نوعية كبيرة وعطاء كبير من 
  .التطوير والتحديثعلى طريق ي في مختلف ميادينه العمل الجامع

   
وعشرين كلية وخمسـة معاهـد   التي تضم اليوم ثالثة  لمحة سريعة عن حياة جامعة دمشق فتلك كانت، وبعد
ى أن ما حققتـه  وهي تر .ألف طالب بين تعليم نظامي وتعليم مفتوح خدماتها لنحو مائة وثمانينقدم وت، عليا

أن تحقـق   آملـةً ، وأشد تألقاً رقى لما تطمح إليه وهي تتطلع إلى مستقبل أكثر أشراقاًمن إنجازات مازال الي
أهدافها االستراتيجية في تطوير برامجها التعليمية وتطوير قدراتها البحثية وربط الجامعة بالمجتمع وغيرهـا  

  . من األهداف

كر الذين قاموا على إدارتها منذ نشأتها واعترافاً بالفضل نختم هذا العرض التاريخي لجامعة دمشق بذ، وأخيراً
  :سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة أو بحكم كونهم وزراء للتربية وهم، وحتى اآلن

  

  رؤساء جامعة دمشق

  إلى عام  من عام  االسم
  1936  1923  األستاذ الدآتور رضا سعيد

  1941  1936  األستاذ الدآتور عبد القادر العظم
  1949  1942  األستاذ الدآتور حسني سبح

  1952  1949  األستاذ الدآتور قسطنطين زريق
  1954  1952  األستاذ الدآتور سامي الميداني
  1958  1956  األستاذ الدآتور شوآت القنواتي

  1962  1958  هاشم تاألستاذ الدآتور حكم
  1964  1962  األستاذ الدآتور أحمد السمان

  1971  1968  شاآر الفحاماألستاذ الدآتور 
  1972  1971  الدآتور مدني الخيمياألستاذ 

  1976  1973  األستاذ الدآتور عبد الرزاق قدورة
  1977  1976  األستاذ الدآتور محمد الفاضل
  1981  1977  األستاذ الدآتور مصطفى حداد
  1994  1981  لشويكيا األستاذ الدآتور محمد زياد

  2000  1994  باردالاألستاذ الدآتور عبد الغني ماء 
  2003  2000  آتور هاني مرتضىاألستاذ الد

  2005  2003  األستاذ الدآتور محمد عصام عوا
  الرئيس الحالي  2005  وائل معالاألستاذ الدآتور 
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  إدارة الجامعة

  
  رئيس الجامعة

 
  وائل معال .د.أ

  طارق الخير .د.أ  نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
  محمد سالم رآاب. د.أ  نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

  راآان رزوق. د.أ   الدراسات العليا و لشؤون البحث العلمي نائب رئيس الجامعة
  فاتنة الشعال.د.أ   لشؤون التعليم المفتوح نائب رئيس الجامعة

  عامر المارديني. د.أ   رئيس الجامعةمستشار 
  الدآتور المهندس عباس صندوق   أمين الجامعة

  
  إدارة الكليات والمعاهد العليا

  

  الكلية نائب عميد  عميد الكلية  الكلية
  العلميةللشؤون 

للشؤون الكلية نائب عميد 
  اإلدارية وشؤون الطالب

  صبحي البحري. د  محمد علي أرناؤوط. د  فواز جميل األسعد. د  الطب البشري
  محمد سالم رآاب. د  مد التيناويمح. د  محمد يوسف. د  طب األسنان

  سامر محمد ناظم حيدر. د  محمد عصام حسن آغا. د  أنطون لحام. د  الصيدلة
  أنور الصيفي. د  محمد غريب. د  أمجد زينو. د  الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية 
  حسين تينة. د  نزيه أبو صالح. د  هاشم ورقوزق. د  والكهربائية

عبير محمد وحيد .د  ير جوزيف نانوبي.د  الهندسة المعمارية
  سلمان محمود.د  عرقاوي

  مال حسناج. د  صاموئيل موسى. د  حمزة بالل. د  الزراعة
  رند القوتلي. د  محي الدين مراد. د  عمار خير بك. د  الهندسة المعلوماتية

  عابد فضلية. د  بطرس ميالة. د  مصطفى الكفري. د  االقتصاد
  ماهر ملندي. د  الحويش ياسر. د  محمد الحسين. د  الحقوق
  عامر غبرة. د  نديم مهنا. د  محمد سعيد محاسنة. د  العلوم

اآلداب والعلوم 
  خالد حلبوني. د  محمد موعد. د  وهب رومية. د  اإلنسانية

  آصف يوسف. د  الياس ء أسما. د  محمد الشيخ حمود. د  التربية
  البوطي توفيق. د  عبد العزيز ماجي. د  بديع السيد اللحام. د  الشريعة

  إحسان العر.د  عبد الناصر ونوس. د  محمود شاهين. د  الفنون الجميلة
  أحمد ناصوري. د  وجيه الشيخ. د  عمر العبد اهللا. د  العلوم السياسية

  تكليفَا/سلمان محمود.د  ثائر سلطان.د  ريم محمود رمضان. د  السياحة
  ىنهلة عساف عيس.د  مروان جميل قبالن.د  يحيى العريضي.د  اإلعالم
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  الكلية نائب عميد  عميد الكلية  الكلية
  العلميةللشؤون 

الكلية نائب عميد 
اإلدارية للشؤون 

  وشؤون الطالب
  آليــــــــــــات الســــــــــــــــــــــــويداء

 آلية اآلداب
  تكليفَا/ صالح شقير. د  صالح شقير. د  يفيذمنصور ح. د   نيةالثا

 ة الزراعةآلي
  غضبانالصقر . د تكليفَا/ غضبان الصقر . د  سعيد حامدفيصل .د  الثانية

 آلية التربية
  تكليفَا/ يحيى قطيش. د  يحيى قطيش. د  غسان أبو فخر.د  الثانية

 آلية الفنون
  سمير منير رحمة. د  سمير منير رحمة. د  عبد الكريم أنيس فرج. د  الثانية

      آليـــــــــــــــــــــات درعــــــــــــــــــا
 آلية االقتصاد

  تكليفَا/منذر العواد. د  منذر العواد. د  تكليفَا/أحمد زاهر حراآي . د  الثانية 

آلية التربية 
/ إبراهيم المصري. د  فواز ابراهيم العبد اهللا. د  الثةالث

  إبراهيم المصري. د  تكليفَا

آلية اآلداب 
محمود فارس المقداد . د  قدادمحمود فارس الم. د  تكليفَا/فواز ابراهيم العبد اهللا. د  الثالثة

  تكليفَا/ 
  تكليفَا/منذر العواد. د  تكليفَا/منذر العواد. د  أحمد زاهر حراآي.د  آلية الحقوق

  آليـــــــــــــــــــــات القنيطـــــــــــرة
  ـ  ـ  أحمد آنعان.د  آلية التربية

        

  المعهدعميد   المعاهد العليا
 المعهدنائب عميد 
ية اإلدارللشؤون 

  وشؤون الطالب
  أسامة الفراج. د  أحمد فايز الطباع. د  المعهد العالي للتنمية اإلدارية

/ مصطفى صائم الدهر. د  المعهد العالي ألبحاث الليزر وتطبيقاته
  الشوفي آنج. د  تكليفَا

  عبد الناصر درآل. د  محمد السمارة. د  المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية
  غسان السيد. د  مخلوفالنواف . د  ي للغاتالمعهد العال

  ريما الحكيم. د  للترجمة والترجمة الفوريةالمعهد العالي 
 حمود حسين يونس. د
نائب للشؤون العلمية و

  تكليفَا
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  مجالس الجامعة
  مجلس الجامعة - آ

  يتألف مجلس جامعة دمشق من األساتذة 
  رئيسًا  وائل معال. د.أ   رئيس الجامعة 

  عضوًا  عبد المنير نجم. د.أ   ر التعليم العاليمعاون وزي 
  عضوًا  طارق الخير .د.أ   نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب

  عضوًا  محمد سالم رآاب. د.أ   نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية
الدراسات و لشؤون البحث العلمي نائب رئيس الجامعة

  عضوًا  راآان رزوق. د.أ   العليا 

  عضوًا  فاتنة الشعال .د.أ   لشؤون التعليم المفتوح نائب رئيس الجامعة
  عضوًا  وهب رومية. د.أ   والعلوم اإلنسانية عميد آلية اآلداب

  عضوًا  الكفري مصطفى. د.أ  عميد آلية االقتصاد
  عضوًا  محمد الحسين. د.أ  عميد آلية الحقوق
  عضوًا  محمد الشيخ حمود. د.أ  عميد آلية التربية
  عضوًا  بديع السيد اللحام. د.أ  عميد آلية الشريعة
  عضوًا  بالل حمزة. د.أ  عميد آلية الزراعة
  عضوًا  أنطون لحام. د.أ  عميد آلية الصيدلة
  عضوًا  فواز جميل أسعد. د.أ  عميد آلية الطب

  عضوًا  محمد يوسف. د.أ  عميد آلية طب األسنان

سى محمد سعيد مو. د.أ  عميد آلية العلوم
  عضوًا  محاسنة

  عضوًا  محمود شاهين. د.أ  عميد آلية الفنون الجميلة
  عضوًا  أمجد زينو. د.أ  عميد آلية الهندسة المدنية

  عضوًا  بيير نانو. د.أ  عميد آلية الهندسة المعمارية
  عضوًا  ورقوزق هاشم. د.أ  عميد آلية الميكانيكية والكهربائية
  عضوًا  خير بك عمار. د  عميد آلية الهندسة المعلوماتية

  عضوًا  عمر العبداهللا. د   عميد آلية العلوم السياسية
  عضوًا  ريم محمود رمضان. د.م   السياحة  عميد آلية
  عضوًا  يحيى العريضي..د.م.أ   اإلعالم عميد آلية

  عضوًا  فيصل سعيد حامد. د.أ   الفنون في السويداء، التربية، عميد آليات الزراعة
  عضوًا  يفيذمنصور ح. د.أ   السويداء داب فية اآلعميد آلي
  عضوًا  عبد الكريم فرج. د.أ   السويداء ة الفنون فيعميد آلي
  عضوًا  فواز ابراهيم العبد.د   درعا اآلداب في، التربيةتا عميد آلي
  عضوًا  أحمد زاهد حراآي. د   آلية الحقوق بدرعا عميد
  عضوًا  يأحمد زاهد حراآ. د   آلية االقتصاد بدرعا عميد

  عضوًا  أحمد آنعان . د.أ   ة التربية الرابعة ـ القنيطرة عميد آلي
  عضوًا  أحمد فايز الطباع. د   عميد المعهد العالي للتنمية اإلدارية

  عضوًا  نواف المخلوف. د.أ   عميد المعهد تعليم اللغات
  عضوًا  محمد السمارة. د.أ   عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية

  عضوًا  مصطفى صائم الدهر. د   عميد المعهد العالي ألبحاث الليزر وتطبيقاته
  عضوًا  ريما الحكيم. د    عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية

  عضوًا  أحمد المنديلي. د    رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين 
  ًاعضو  الزميل ُمنح سمارة    ممثل االتحاد الوطني لطلبة سورية
  ممثل االتحاد الوطني لطلبة سورية

  
  عضوًا  الزميل مضر العجي

  عضوًا  الزميل حسام الدوخي  ممثل االتحاد الوطني لطلبة سورية
  عضوًا  عباس صندوق. م .د  أمين جامعة دمشق
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  الطالب ؤونمجلس ش - ب
  

  : يتألف مجلس الشؤون اإلدارية وشؤون الطالب من السادة
  

  رئيسَا   للشؤون اإلدارية وشؤون الطالبنائب رئيس الجامعة 
نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون اإلدارية وشؤون 

  أعضاء   الطالب 

  عضوَا   عن نقابة المعلمين ممثل 
  عضوَا    التحاد الوطني لطلبة سورية اممثل 

  عضوَا   ممثل االتحاد الوطني لطلبة سورية
  

  د للجامعةيقوم بأمانة السر األمين المساع
  

  
  مجلس الشؤون العلمية -ج

  
  : يتألف مجلس الشؤون العلمية من السادة

  

  رئيسَا   العلميةنائب رئيس الجامعة للشؤون 
  أعضاء   العلمية واب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤونن

  عضوَا   التدريسية الهيئة من أعضاءقابة المعلمين نممثل 
  عضوَا   ورية التحاد الوطني لطلبة سممثل ا

  
  يقوم بأمانة السر األمين المساعد للجامعة

  
  
  

  مجلس التعليم المفتوح - د
  

  :يتألف مجلس التعليم المفتوح من السادة
       

  َارئيس   نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح
واب عمداء الكليات المعنية بشؤون التعليم المفتوح ن

  أعضاء   للشؤون العلمية

  َاعضو   بة المعلمين ممثل نقا
  َاعضو   التحاد الوطني لطلبة سورية اممثل 

  
  يقوم بأمانة السر األمين المساعد للجامعة

  
  

  والدراسات العليا مجلس البحث العلمي - هـ
  

  :من السادة والدراسات العليا العلميالبحث يتألف مجلس 
  

  َايسرئ   لشؤون البحث العلمي والدراسات العليانائب رئيس الجامعة 
  أعضاء   العلميةللشؤون اء الكليات عمد نواب
  َاعضو   نقابة المعلمين  ممثل

  عضوَا   من طلبة الدراسات العليا، الوطني لطلبة سورية التحاداممثل 
  

  يقوم بأمانة السر األمين المساعد للجامعة
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  وثـــــــــــــــــــــــــــز البحــــــــــــــمراآ
  

  .جيةيستراتآز الدراسات والبحوث اإلمر -
 .انكفونيالمرآز الرقمي الفر -
  .مرآز المكافحة الحيوية الزراعية -
  .مرآز التقانات الحيوية -
 .مرآز مكافحة التسمم -
 .مرآز معالجة الصرع المعند -
 .مرآز أبحاث األورام -
 .مخبر البحوث واالستشارات الوراثية -
  .مرآز ضمان الجودة -
  .المعنوي مرآز التوجيه -
  .البيولوجية لطفيليات الاليشمانياو مرآز الدراسات الوبائية -
  .مرآز بحوث الدماغ -
  .مرآز تطوير التعليم الطبي -
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  ةــــــــــــــــــــــــــات الجامعيــــــــــــــــــــــــــالمستشفي

  
  

  
  

  مستشفى األسد الجامعي
 

  

  
  
  

ليكون في طليعة  14/3/1988بتاريخ بدمشق  مستشفى األسد الجامعي افتتح القائد الخالد الرئيس حافظ األسد
  . 1992عام / 12/المشافي الجامعية في سورية وصدر مرسوم إحداثه رقم 

جهاز التصوير الطبقي المحوري و المستشفى مجهز بأحدث األجهزة الطبية مثل جهاز الرنين المغناطيسي
جهاز تفتيت و كاميرا متطورجهاز غاما و صوير شرايينجهاز تو وجهازي قثطرة قلبيةالمتعدد الشرائح 

غرفة عمليات مجهزة  /11/الحصيات باإلضافة ألحدث أجهزة األشعة الرقمية كذلك فإن جناح العمليات يضم 
من الجراحة التنظيرية إلى  ابتداءأعقد العمليات بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من تجهيزات إلنجاز 

  .المحوسبةالجراحة العصبية الدقيقة و وحجراحة القلب المفت
يعطي كل و أهم مخابر القطر مجهز بأحدث األجهزة اآلليةو و يتوفر في المستشفى مخبر كبير يعتبر من أكبر
اللمفاوي التنميط المناعي و الواسمات الورميةو المناعيةو أنواع التحاليل الطبية بما فيها التحاليل الهرمونية

  .أخيراَ بنك الخاليا الجزعيةو البيولوجية الجزئيةو آخر للمعادن الثقيلةو األدويةباإلضافة إلى مخبر 
األطباء من و يؤمن تدريب الطالبو يقدم المستشفى أفضل الخدمات الطبية العالجية والجراحية للمرضى

  .يساهم في البحث العلميو خريجي الجامعات السورية
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 )مفاصل,كلية,غدد صم,صدرية,هضمية,عصبية,قلبية(خلية ويضم المستشفى في شعبه كل االختصاصات الدا
جراحة  ,جراحة قلب ,جراحة صدر ,أوعية جراحة ,تنظيريةو جراحة عامة(معظم االختصاصات الجراحية و

من الشعب الملحقة هنالك ، ووحدة زراعة الحلزونو وحدة زرع الكلية ىباإلضافة إل )جراحة بولية ,عصبية
  .تجهيزاتو المعالجة من وسائلزيائية تغطي كامل متطلبات هذه شعبة كبيرة للمعالجة الفي

يستقبل كل حاالت اإلسعاف لألمراض الداخلية و سرسر عناية مشددة 36منهم  سرير 630المستشفى يضم 
  .في جناح خاص باإلسعاف

  .2009مريض لعام  60347بلغ عدد المرضى 
  .عملية 7936العمليات 

  .159عدد األطباء 
  .509العليا  طالب الدراسات

   .ممرضة 603الممرضات 
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  الجامعي مستشفى المواساة

  

  
  دوار المواساة -المزة-دمشق: العنوان

  00963-11-2133000: هاتف

  و لغاية الرقم

2133020-11-00963     

  00963-11-2121620 :الفاكس

  almoasht@mail.sy:البريد االلكنروني

  
  
  
يقدم الرعاية الصحية والعمليات النوعيـة   اًمتطور اًوخدمي اًعلمي اًاة الجامعي مركزعتبر مستشفى المواسي

  .بأفضل الكوادر العلمية المتخصصة وبأحدث التجهيزات الطبية المتطورة
مؤسسـة مستشـفى   (باسم  1956لعام  /251/حيث أحدثت المستشفى بموجب المرسوم التشريعي رقم 

باسم مستشفى المواسـاة الجـامعي    2003عام  /41/   القانون رقم ثم أحدثت مؤخراً بموجب) المواساة
وحديثاَ صـدر   وتمتعت بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط بوزارة التعليم العالي

إلـى تـوفير الخـدمات    هدف المستشـفى  و 2010لعام / 8/القانون الموحد لمشافي التعليم العالي رقم 
يبية لطالب كليات الطب وطالب التمريض والمعاهد المتوسطة الطبية وتـوفير العنايـة   التدريسية والتدر

الطبية وتهيئة األطر التخصصية للجهات العامة والقيام بالبحوث العلمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي 
ن مستشـفى  إضافة إلى ما تقدم فإ، وتحقيق أغراض جمعية المواساة كما هي محددة في نظامها األساسي

المواساة يستقطب في عيادته الخارجية المتخصصة آالف المرضى ويقدم لهم الخدمات مجانـاً ويسـتقبل   
  .االسعافية كذلك جميع مرضى الحاالت

  :سريراً موزعة على األقسام والشعب الطبية التالية 820عدد األسرة في المستشفى يبلغ  -
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 :والتخصصية قسم الجراحة العامة .1
 .العامةشعبة الجراحة  
 .شعبة الجراحة العظمية 
 .شعبة الجراحة العصبية 
 .شعبة جراحة األوعية 
 .شعبة الجراحة الصدرية 
 .شعبة الجراحة البولية 
 .شعبة الحروق والتجميل 

 :العامة والتخصصية قسم األمراض الباطنية .2

 .الشعبة الهضمية 
 .الشعبة الصدرية 
 .الشعبة  القلبية 
 .الشعبة المفصلية 
 .االنتانيةشعبة األمراض  
 .الشعبة العصبية 
 .شعبة الغدد الصم 
 .شعبة الكلية 
 .شعبة أمراض الدم 
 .الشعبة النفسية 
 .و ملحق بهم شعبة المعالجة الفيزيائية 

 :شعبة األشعة .3
 .وحدة التصوير الطبقي المحوري 
 .الظليلةو وحدة األشعة البسيطة 
 .وحدة المرنان 
 .وحدة المامو غراف 
 .وحدة االيكو 
 .سعافوحدة أشعة اإل 

  :قسم األذنية  .4
 .جراحتهاو قاعدة القحفو وحدة أمراض األذن 
 ).بما فيها التنظيرية(جراحتها و الجيوبو وحدة أمراض األنف 
 ).بما فيها األورام(جراحتها و العنقو الوجهو وحدة أمراض الحنجرة 

  :قسم العينية  .5
 .وحدة الزرق 
 .الزجاجيو وحدة الشبكية 
 .وحدة القسم األمامي للعين 
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 .األطفالو وحدة الحجاج 
 :قسم المخبر .6

 مصرف الدم وحدة 
 األحياء الدقيقة  وحدة 
 الكيمياء السريرية وحدة 
 الكيمياء الحيوية وحدة 
 الدمويات والمناعيات وحدة 

 .شعبة التشريح المرضي -
 )متوسطة-قلبية-صدرية-اسعافية-عصبية(العنايات المشددة  -
 .العيادات التخصصية الخارجية -
 .الخامسو الرابعو ياإلسعاف المركز -

  :سبيل المثال منهايتوفر في مستشفى المواساة مختلف أنواع األجهزة الطبية الحديثة  -
 .جهاز القثطرة القلبية 
 .جهاز مرنان 
 .جهاز تفتيت حصيات من خارج الجسم 
   .ثالثة أجهزة للتصوير الطبقي المحوري 
  .)ديجيتال(  جهازي تصوير بسيط رقمي 
   .في الدماغ سجيناألوك إشباعقياس أجهزة  
  .أجهزة تنفس اصطناعي 
  .أجهزة كلية صناعية 
 .تجهيزات غرفة عناية قلبية وعناية اسعافية وعناية جراحية 
 .أجهزة تنظير قوسي 
  .للمخبر PCRجهاز  
  .بها ة لزرع الكلية مع العناية الخاصةوحدة مستقل 
 .غرف العملياتلتجهيزات ورة وأحدث القلب متط إيكوأجهزة  
 .افي القرنيةجهاز طبوغر 
 .البنكرياسو لقطع الكبد   CUSAجهاز 
 .مجموعة تنظير الدماغ 
 .جهاز الليزر داخل القصبي 
 .جهاز تنظير المنصف الفيديوي 
 .الطاولة السابحة في غرفة عمليات الجراحة البولية 
 .جهاز االثارة المغناطيسي 
 . EUC جهاز ايكو عبر التنظير 
 .جهاز ايكو لألوعية الدماغية 
 .في قسم األذنية CO2ليزر  
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 .في قسم األذنية  DIOTليزر 
 .جهاز تخطيط جذع الدماغ 

   .والعديد من التجهيزات التي تساهم في رفع سوية األداء والخدمة الطبية بالشكل األمثل 
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 ى األطفالامة لمستشفالهيئة الع
  

  
  
بيرة التي تحققت في عهد الحركة التصحيحية التي قادهـا القائـد   عتبر مستشفى األطفال إحدى المنجزات الكي

  . السيد الرئيس حافظ األسد  الخالد
يعتبر مستشـفى األطفـال هيئـة    . 1/5/1978يخ تار 17بالمرسوم رقم  1978المستشفى في العام  أحدث 

د فيه رسائل الـدكتوراة  يتم فيه تدريب طالب الطب والدراسات العليا والبورد العربي وتعتعليمية خدمية حيث 
رسة التمـريض التابعـة   باإلضافة إلى طالب وطالبات المعاهد المتوسطة الطبية ومدفي اختصاصات عديدة 

  . لجامعة دمشق
مـؤتمر  و عدة مؤتمرات منها مؤتمر مستشفى األطفـال سنويا عقد فيه تُالمستشفى مركزاً علمياً حيث  عتبروي

، اإليطالي ألطباء األطفـال  –والمؤتمر السوري ، طباء الخديج والوليدمؤتمر جمعية أو جمعية أطباء األطفال
والمـؤتمر  ، األسباني ألطبـاء األطفـال   -والمؤتمر السوري ، األلماني ألطباء األطفال –والمؤتمر السوري 

بعـض المـؤتمرات   و األمريكي ألطباء األطفـال  –المؤتمر السوري و ،الفرنسي ألطباء األطفال -السوري 
كما يقوم المستشفى بتأمين الخدمات الطبية لكافة األطفـال المرضـى فـي كافـة     . راحة األطفالبجالخاصة 

  .كافة المحافظاتمن و االختصاصات
  :لتاليةاموزعة على الشعب الطبية  سريراً 429يبلغ عدد األسرة في الهيئة العامة لمستشفى األطفال  -

 سريراً 40 تضم ،اإلقامة المؤقتةو شعبة اإلسعاف والعيادات -
 سريراً  40 و ،حاضنة 57  تضمو ،شعبة الخـدج والوليد -
 . بأحدث األجهزة الالزمةغرف عمليات مجهزة  6و سريراً 54  شعبة الجراحة وتضم -
  سريراً 111 شعبة األمراض العامة وتضم -
  .أسرة للعزل 9،  سريراً 57شعبة األمراض األنتانية والعزل وتضم -
 سريراً 34  واألورام  وتضم شعبة أمراض الدم -
 سريراً 32 الجناح الخاص ويضم -
                                 .                     مجهز بأحدث األجهزة 24 العناية المشددة وتضم -
                              :شعبة الوسائل التشخيصية وتضم -
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 .ت الكبدخزعاو وحدة التنظير الهضمي العلوي والسفلي -
  .وظائف الرئةو وحدة التنظير القصبي -
 .تخطيط القلبو وحدة ايكو -
 . جذع الدماغو األعصابو وحدة تخطيط الدماغ -
  : تتضمنفال مجموعة من األجهزة الحديثة ويوجد في الهيئة العامة لمستشفى األط -
 .جهاز تصوير طبقي محوري حديث -
 .جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي  -
 .جهاز تخطيط الدماغ الفديوي -
 .يالشعاع رالتنظي، يالقوس، الظليل، البسيط :مجموعة أجهزة ألغراض التصوير الشعاعي -
  .يكو دبلر ملون إ -
  .جهاز قثطرة قلبية -
  .جهاز تثبيت النسج -
  .مجموعة تنظير هضمي -
  .جهازي إنارة سقفية مع طاوالت عمليات -
  .جهاز بيلوربين -
  .أعصابو ضالتجهاز تخطيط ع -
  .أجهزة مراقبة حيوية -

 :التعاقدو أجهزة قيد التوريد •
 .جهازي تخدير لزوم قسم التنظير الهضمي -
 .نشافة بخارية لزوم قسم الغسيل -
 .غسالة -
 /.13/حواضن أطفال عدد  -
 .جهاز تعقيم بالحرارة الجافة -
 .مجهر جراحة عصبية -
 .الضغط الهضميةو جهاز قياس الحموضة -

 .زرع النقي عند األطفالو القلبأجهزة مركز جراحة  
 .أجهزة مخبر كاملة -
 .عناية مشددةو انعاشو أجهزة تخدير -
 .جهاز أشعةو جهازي تصوير -
  .أجهزة عمليات كاملة- -

  :هيو و تضم الهيئة مجموعة من المخابر
، ةغددي، دموية :ويقوم بإجراءات تحليل. مزود بكافة األجهزة المخبرية الحديثة: المخبر المركزي -

  .الجسم إجمالية لوظائف األعضاء الحيوية في، كيميائية، يةورم
الزمر الدموية و مهمته إجراء التحاليل االسعافية على مدار الساعة كالشوارد: مخبر اإلسعاف -

 .الغددو وغازات الدم
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 .دراستهاو يقوم بإجراء كافة التحريات النسيجية والورمية: مخبر التشريح المرضي -
   .مخبر الوراثة -
  .تقوم بإجراء غسيل وتنقية الدم لكافة مرضى القصور الكلوي المزمن: وحدة الكلية االصطناعية -
  .وحدة زرع الكلية -

  .المستشفىتجهيزات حاسوبية كاملة لبرمجة أعمال  •
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  مستشفى التوليد وأمراض النساء

  

  

  
  

كما أنـه   أمراض النساءو شفى تخصصي للتوليدستأمراض النساء الجامعي بدمشق هو مو مستشفى التوليد
الدراسات العليا في جامعة دمشق حيث يقدم للطالب كافة احتياجـات  و تعليمي لطالب كلية الطبمستشفى 

 النساء من كافة أنحاء القطر المستشفىيستقبل و ،الخطة التعليمية بإشراف أطباء من أعضاء الهيئة التدريسية
متابعـة  و يقوم على تأمين كل ما يلزم من خدمات رعايةو توىيقدم الخدمات الطبية األكاديمية عالية المسو

على هذا الصـعيد  و ،معالجة العقمو األورامو معالجة األمراض النسائية المختلفةو عمليات التوليدو الحوامل
  :أسرة موزعة على مجموعة من الشعب الطبية هي / 204/يتضمن  المستشفىفإن 

  شعبة الحوامل •
  شعبو الوالدية •
  نسائية العامةالشعبة ال •
  شعبة األورام •
  طفل األنبوبو شعبة العقم •
  شعبة اإلسعاف •
  شعبة الجناح الخاص •
  شعبة الوسائل االستقصائية •
  شعبة التخدير •
  شعبة األطفال •

 تحسين الكفـاءة االقتصـادية  و الرعاية الصحية المقدمة للمرضىو و بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية
 الشعبو تزويد األجنحةو توسيع أقسام قديمةو المستشفىأقسام جديدة في  تم افتتاح ،جودة الخدمات المقدمةو
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طفـل  و حيث تم إحداث مركز لإلخصاب المساعد في شعبة العقمالعيادات بتجهيزات طبية علمية متطورة و
ايكو  –ماموغرافي  –طبقي محوري  –تصوير شعاعي مع تنظير (تم رفد تجهيزات قسم األشعة و األنبوب

كما وتم توسيع جناح العناية المشددة ليشـمل ثالثـة   ، بجهاز قياس الكثافة العظمية )ثالثي البعددوبلر ملون 
 تم تزويد شعبة األطفال بجهاز تنفس آلـي للخـدج  و ،ثالثة أجهزة تنفس آلية متطورةو أسرة عناية إضافية

تقليل مـن نسـبة   الو والدةحديثي الو حاضنة أطفال نقالة بهدف تقديم العناية المثلى للخدجو حديثي الوالدةو
بالكامل حيث يتم حالياَ إعداد دفاتر الشـروط   المستشفىكما سيتم قريباَ تنفيذ مشروع أتمتة . وفيات الوالدات

أنظمـة األرشـفة الطبيـة المتطـورة     و الفنية متضمنة أحدث بـرامج األتمتـة المتخصصـة بالمشـافي    
)HIS+RIS+PACS.(  



25 
 

  مستشفى البيروني

  

  
  

  اتوستراد دمشق حمص-حرستا-قدمش: العنوان

  00963-11-5328031: هاتف

5328039 -11-00963     

  00963-11-5328802 :الفاكس

 www.albairouni.org:الموقع على شبكة االنترنت
  bairouni@tarassul.sy:البريد االلكنروني

  
التخصصي شفى هو المستو 19/6/2006تاريخ / 32/بموجب القانون رقم  شفى البيروني الجامعيستم أحدث

المتابعـة للحـاالت   و العالجيةو حيث يقد الخدمات التشخيصيةمعالجة األورام بالوحيد في سورية الذي يقوم 
باإلضـافة إلـى الخـدمات    ، الورمية بشكل مجاني لجميع أبناء الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم

  .التمريضيةو يمية في تدريب الكوادر الطبيةالتعل
حالة جديدة في  13000من مرضى األورام في سوريا بما يعادل حوالي % 70شفى حوالي ستيستقبل الم -

 .في كل عام% 20-15تزداد حوالي ، العام
 .ألف حالة من مختلف األنواع 150تبلغ المراجعات السنوية للمشفى حوالي  -
لجة الجراحيـة  مريض يتلقون كامل عالجاتهم في المعا 1200إلى  800شفى يومياَ حوالي ستيراجع الم -

 .الكيماويةو الشعاعية
 التخصصية حيث يضم تسع وحدات تخصصية لـألورام لنظام الوحدات المستشفى تتبع خطة العالج في  -

حيث يتم وضع التشخيص والعالج من قبل لجنة مختصة في الوحـدة  ، تتألف كل وحدة من عدة عياداتو
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أطبـاء اختصاصـيين فـي    ، معالجة شعاعيةأطباء ، أطباء معالجة كيماوية، أطباء جراحة ورمية(تضم 
وذلك وفقاَ لمعايير علمية دقيقة تتوافـق مـع    )حسب نوع الورمالداخلي و المخبريو التشخيص الشعاعي

دراسة حالة كـل مـريض   وذلك بما يضمن . خطة العمل في كل وحدةو البروتوكوالت العالجية العالمية
 .المتابعةو المعالجةو تشخيصالصحيح في الو اتخاذ القرار المناسبو بشكل كامل

 -العـراق ( سوريين من الدول المجاورةالغير من في جزء منه أيضاَ بعض المرضى  المستشفىيستقبل  -
يعـود  و ألسعاردنيا من ابمعالجات مأجورة وفق الحدود ال )العربية األخرى و بعض الدول-لبنان-األردن

 .المستشفىريعها كحوافز للعاملين في 
كـأجهزة  (التشـخيص الشـعاعي  و أحدث التجهيزات الطبية في المعالجة الشـعاعية  فىالمستشتتوفر في  -

 .باإلضافة إلى التجهيزات المخبرية الحديثة )غيرهاو المرنان-الغاما كاميرا-خطيالمسرع ال
 :خمس شعب رئيسية هي  المستشفىو يضم  -

 شعبة المعالجة الشعاعية •
 شعبة الطب السرطاني •
 شعبة الجراحة الورمية •
 المخابر شعبة •
 شعبة التشريح المرضي •

  :هي المستشفىأما الوحدات التخصصية المعتمدة في 
o وحدة أورام الثدي 
o وحدة األورام الدموية 
o وحدة أورام الرئة 
o العنقو وحدة أورام الرأس 
o وحدة أورام الجهاز البولي 
o وحدة أورام الجهاز التناسلي األنثوي 
o وحدة أورام الجهاز الهضمي 
o  العصبيةو األنسجة الرخوةو العظاموحدة أورام 
o وحدة أورام األطفال 

  اًسرير 93يضم  )مشفى نهاري+ حقن سريع (سريراَ باإلضافة إلى /525/ المستشفىيحتوي -
أطباء باختصاصات مختلفـة  و ،طبيب/29/أطباء الجراحة و,  اًطبيب/21/يبلغ عدد أطباء المعالجة الورمية  -
  اًطبيب/13/
حيث تم انجاز جناح بسمة لعالج أورام األطفال ، الجمعيات األهلية في سورية مع بعض المستشفىيتعاون   -

  .المستشفىفي 
اَ على شـبكة  زمميموقعاَ و ،به باإلضافة إلى فيلم تلفزيوني تعريفي اًخاص اًتعريفي اًبروشور المستشفىيملك  -

  .االنترنت
مـن   اًيجري كل عـام عـدد  و سوريا بوجود مركز بحثي علمي يعنى بدراسة األورام في المستشفىنفرد ي -

  .المستشفىن في واألطباء األخصائيو البحوث العلمية باختصاصات مختلفة يقدمها أطباء الدراسات العليا
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هي الخطوة األولى من نوعها في و االلكتروني لتنظيم دخوال المرضى ربتفعيل نظام الدو المستشفىلقد قام  -
ت علمية مختصة باألورام بشكل شهري تقريباَ من خالل التعاون مـع  ندوا المستشفىكما يقيم ، مشافي القطر

تعاون تبادل و بعالقات علمية المستشفىأيضاَ يرتبط ، روابط طبية مختلفةو جمعياتو عربيةو جامعات عالمية
  .المراكز العالمية المختصة باألورامو مع بعض الجامعات

 العالمية المعالجة الورمية وفقاَ للبروتوكوالتينظم آليات و تم انشاء مجلس علمي لألورام يراقب -
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  مستشفى جراحة القلب الجامعي

  5371: ص ب  -المزة:العنوان

  2128400:هاتف

  2129437:فاكس

  
لتقديمـه   يعتبر من المشافي المتطورة نظـراَ و 1974في عام  بدمشقمستشفى جراحة القلب الجامعي  أحدث

 .التدريب السريري لطالب الدراسات العليا  إضافة إلىتعليمية والالخدمية أفضل المهام 
  .للعناية المشددة يراَعشرسر أربعة سرير باإلضافة إلى مائةيحتوي المركز على 

القثطرة و المستلزمات الطبية نظراَ لالزدياد الملحوظ في عدد العمليات الجراحيةو وقد تم رفده بأحدث األجهزة
هو في طور إعادة التأهيل حيث يتم دعمه بكل مـا  و ،2010-2009تتم فيه خاصة خالل عامي  القلبية التي

الخدمات التي تتناسب مع االزدياد الكبير فـي عـدد   بما يمكنه من تقديم أفضل و يتناسب مع تطورات العصر
  .المرضى القادمين إليه
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  مستشفى األمراض الجلدية والزهرية

  

  
  

 .سريرا 40تعليمي وهو المستشفى الوحيد في سورية يستوعب  ي خدميى تخصصمستشف -
 :المستشفى مجهز بعدد من المخابر النوعية منها  -

 .عات الجلدية ودراستهامضان المناعي لتحليل الخزمخبر الو  •
 .مخبر التشريح المرضي •
 .مخبر األشعة فوق البنفسجية لمعالجة الصدف والبهاق •
 .دة أزوت سائلوحدة المعالجة بالبرو •
 . وفيه ثالثة أجهزة ليزر متطورة، قسم المعالجة بالليزر •
 .يقدم خدماته للمرضى والعاملين في جامعة دمشق، مخبر للتحاليل الطبية مجهز بأحدث األجهزة •

 .قسم للجراحة الصغرى -
 .مريض يومياً 300عيادات خارجية تستقبل  10يضم المستشفى  -
  .لطلبة كلية الطب والدراسات العليايؤمن المستشفى التدريب السريري  -
 .والمعالجة بالليزر بما فيها العمليات الجراحية، يلبي المستشفى حاجات المواطنين العالجية مجاناً -
يقوم اعضاء الهيئة التعليمية باإلشراف على الدراسات العليا بشكل يومي كما يتك اإلشـراف علـى أقسـام     -

 العيادات الخارجيةو الجراحة
أمـراض الجلـد   و فى األمراض الجلدية امتحان هيئة البورد العربي لالختصاصـات الطبيـة  يستضيف مش -

 األمراض الجلديةبإشراف قسم 
كمـا يشـارك   ، يشارك اعضاء الهيئة التدريسية بندوات علمية شهرية بالتعاون مع أطباء الجلـد السـورية   -

 .مشقالتعليمية في المؤتمر السنوي لكلية الطب في جامعة داعضاء الهيئة 
 –المواسـاة  (يقوم اعضاء الهيئة التعليمية بتقديم االستشارات الجلدية لمرضى المشافي الجامعية األخـرى   -

 )مشافي وزارة الصحةو –األسد الجامعي  –التوليد  –األطفال 
  
  



30 
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  مستشفى جراحة الفم والفكين

  

  
  
 

وهو مجهـز إلجـراء    سريراً 40وهو مستشفى تعليمي خدمي متخصص يستوعب  1996افتتح في عام  -
قلع األسنان ، تثبيتهاو كسور الفكين، الفكينو العمليات الجراحية المتعلقة بالوجهو عمليات الجراحة الصغرى

  ..الخ ......الفكين و أورام الفم، المنطمرة جراحياَ
 .ومخبر وصيدلية، وغرفة عناية فائقة، يضم المستشفى غرفتي عمليات مجهزتين بأحدث أجهزة التخدير -
 .زراعة األسنان وفق األنظمة العالميةو الفكينو جراحة الفم تقام في المستشفى دورات تخصصية في  -
 . بشكل خاص والدراسات العليا بشكل عام كلية طب األسنان بيؤمن المستشفى التدريب لطال  -
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  مركز نقل الدم
مقـره الحـالي جانـب مستشـفى      بجانب مستشفى المواساة ثم نقل إلى، 1999فتتح مركز نقل الدم في عام 

مة وإجراء التحاليل الالزمة قبل عملية القطاف لضمان سال وفصل مكوناته ويقوم المركز بقطف الدم، األطفال
  .ويتدرب في المركز طالب كلية الطب والدراسات العلياالمتبرع والدم 

  :والتحري
1- Anti HCV   أضداد التهاب كبد انتانيC 
 HBSAgالعامل االسترالي  -2
3- Ag/Ab HiV 
 Syphilisسفلس  -4
 CMVمن عدد األكياس المقطوفة % 10 -5

يقدم العديد من الخدمات لطالب الدراسات العليا و بالتالي ضمان سالمة المتبرعو لضمان سالمة الدم المقطوف
  .أحيانا كلية العلومو كلية الصيدلةو من كلية الطب
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  قــــة دمشــــدارات جامعــإص
  
  

  :ت التاليةتصدر جامعة دمشق المجال

   .مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية -

 .مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية -

 .مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية -

 .مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية -

 .إلنسانيةلآلداب والعلوم ا مجلة جامعة دمشق -

 .النفسيةو مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية -

 .ادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتص -

 .مجلة دراسات تاريخية -

 .إستراتيجيةمجلة دراسات  -

 .جريدة جامعة دمشق -
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  ةـــات الطالبيـــالخدم
  : السكن الجامعي -

  

  
  

وقـد أزداد عـدد   ، طالباً 1200وكان استيعابها آنذاك  1962تأسست مدينة باسل األسد الجامعية في عام 
وحدة سـكنية   28يادة المتنامية في أعداد الطلبة بحيث أصبح عددها الوحدات السكنية بشكل كبير ليلبي الز

موزعة في الحرم الجامعي لجامعة دمشق في المزة وتجمـع كليـة الهندسـة    هي و ثالث منها قيد االستالم
  .طالب وطالبة 12500حوالي  وتستوعب حالياً، الميكانيكية والكهربائية  وبرزة والتل

وعدد مـن القاعـات   ، ونادياً رياضياً، شخصاً في وقت واحد 1200طاقته  وتضم المدينة الجامعية مطعماً
  .المخصصة للرياضة والثقافة وتم انجاز سوق تجاري يقدم كافة الخدمات للطالب

  
  

  :مصرف التسليف الطالبي -
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  :)المصرف الطالبي(تعريف بالهيئة العامة لصندوق التسليف الطالبي 

تـرتبط   إدارياَو هي مستقلة مالياَو 30/9/1979تاريخ  53التشريعي رقم ت الهيئة بموجب المرسوم أحدث
  .بالسيد وزير التعليم العالي

  :أهداف الهيئة 

المتوسطة في الجمهورية العربية السـورية بمـنحهم   و المعاهد العلياو تهدف إلى مساعدة طالب الجامعات
يلهم العلمي كي ال تقف الظـروف الماليـة   اإلعانات المجانية لتمكنهم من متابعة تحصو القروض المتنوعة

  .دون متابعة هذا التحصيل حائالَ
  :أماكن تواجد فروع الهيئة في المحافظات 

  الهاتف العنوان اسم المقر تسلسل

  فرع دمشق  1
 -مدينة باسل األسد الجامعية

 2129229-011  البناء المركزي

  حمصفرع   2
البناء –رئاسة جامعة البعث
  438604-031  المركزي

  211696-033  بناء كلية الطب البيطري فرع حماة  3

  فرع حلب  4
بناء المكتبة –جامعة حلب

  2689699-021  المركزية

  311391-051  فرع اتحاد طلبة سورية لزورافرع دير  5
  368487-052 بناء كلية الحقوق فرع الحسكة  6

  فرع الالذقية  7
خلف بناء -جامعة تشرين

  438889-041  رئاسة الجامعة

  212250-043  اآلداب-كلية الهندسة التقنية فرع طرطوس  8
  240409-016  بناء المعهد الصناعي الجديد فرع السويداء  9

  221319-015  بناء معهد المراقبين الفنيين فرع درعا  10
  236153-023  فرع اتحاد طلبة سورية فرع ادلب  11
  248488-022  بناء كلية التربية الجديدة فرع الرقة  12

 
  :شروط االستفادة من خدمات الهيئة

المعاهـد  و مسجالَ في إحدى الجامعـات الحكوميـة  و أن يكون الطالب عربياَ سورياَ أو من في حكمه -1
  .متابعاَ دراسته بشكل منتظمو المتوسطة في الجمهورية العربية السورية

 .أن ال يكون راسباَ في صفه في سنة االستفادة من القرض -2
 .وات رسوبه نصف مدة دراسته في الجامعة أو المعهدأن ال تتجاوز سن -3

  

  :خدمات الهييئة 

  اإلعانات المجانية –قرض التبادل الطالبي  –قرض الحاسب  -القروض الشهرية
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يبـدأ تسـديد   ,بشكل شـهري و تمنح طيلة أشهر الدراسة في الجامعة أو المعهد: القروض الشهرية -1
ذلك على أقساط شهرية و لإلناث سنة ونصفو ذكورالقرض الشهري بعد التخرج النظامي بسنتين لل

  .متتالية تساوي القسط المدفوع له
  س .ل/120,000,000: / 2010المبالغ اإلجمالية لعام  -
  طالب 5000: 2010لعام عدد الطالب المستفدين شهرياَ  -
  

  حسب الكليات 2010جدول توزيع مبلغ القرض الشهري قي العام 

 القسط الشهري

  /س.ل/

مبلغ القرض خالل  مدة القرض باألشهر ة أو المعهدالكلي

 /س.ل/سنوات الدراسة

  
  
  

3000  

  153000  51 الطب البشري
  126000  42 طب األسنان
  126000  42 الصيدلة
  126000  42 الهندسات

  99000  33 الفنون الجميلة
تعويضات
  45000  15  األسنان

  
  

2500  

5التربية
  105000  42  سنوات

  82500 33 النظريةالكليات
المعاهد
  37500  15  المتوسطة

  
  
 

 :قرض الحاسب - 2
بدون عوائق مادية عن طريق و استخدامها مجاناَإتاحة و نشر ثقافة المعلوماتية بين أوساط الطلبة :هدفه -

  .تمكين كل طالب من الحصول على الحاسب بالتقسيط المريح
  للحاسب التجميعيس .ل/25000/ -س للحاسب المحمول.ل/35000: /مبلغ قرض الحاسب -

 .س.ل/ 100,000,000/المبلغ اإلجمالي  •
 طالب سنوياَ/ 3000/عدد الطالب المستفدين حوالي  •

 شهراَ) 25( لمدةو يبدأ التسديد بعد شهرين من تاريخ الدفع:تسديد قرض الحاسب -
 .س للحاسب العادي.ل/1000/و س للحاسب المحمول.ل/1400:/القسط الشهري -
 .بدون فوائدو ولىبدون دفعة أ -
 :الدوليو قرض جديد للتبادل الطالبي العربي - 3

لمسـاعدتهم   الدوليو للتبادل الطالبي العربييمنح هذا القرض للطالب المشمولين بقرار رئاسة الجامعة 
  .على تأمين مصاريف السفر مسبقاَ ريثما يتم صرف مستحقاتهم من الجامعة

  .مقبول بالتبادل من فبل الجامعة س لكل طالب.ل/25000:/مبلغ قرض التبادل  -
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وعـدد  , س .ل/50,000,000/بمبالغ تقديرية تصل إلـى  و يتم منحه وفقاَ لإلمكانيات المادية المتاحة -
  .طالب / 2000/الطالب المتوقع 

  .لمدة خمسة أشهر متتاليةو يبدأ التسديد بعد شهرين من تاريخ دفع االقرض -
  :اإلعانات المجانية -4
% 10تمنح مرة واحدة كل عام مع بداية الفصل الدراسي الثاني بنسـبة  ,يئة مجانية ال ترد إعانات اله -

  .من مجموع القروض السنوية
عـدد الطـالب   ,س .ل/5,000,000/بمبلـغ إجمـالي   و س للطالب الواحد.ل)1000(مبلغ اإلعانة  -

  .طالب)5000(المستفدين 
  
  
  
  :المكتبات الجامعية -

الذي تشغله حالياً  البناءانتقلت المكتبة إلى  1956وفي عام  1919ركزية إلى عام يعود إنشاء المكتبة الم -
  .وجمعت فيه كل كتب الجامعة

مع طبيعة الدراسة فـي الكليـة وخدمـة     يتالئمأوائل السبعينات أصبح لكل كلية مكتبتها الخاصة بما  في -
  .أعضاء الهيئة التدريسية والطالب معاً

  95510      ية  العربيبلغ عدد الكتب   -
  79894      يبلغ عدد الكتب األجنبية  -
  603      الدوريات العربيةيبلغ عدد   -
  360      الدوريات األجنبيةيبلغ عدد   -
  6600      الدكتوراه و يبلغ عدد رسائل الماجستير  -

التقانـات الحديثـة فـي مجـال      لبناء مكتبة مركزية جديدة وفق أحدثمشروع طموح  لدى الجامعة حالياً
  .لمكتباتا
  

  ليس بعدد النسخو عدد الدوريات المذكورة بعدد العناوين:مالحظة
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  اآلداب والعلوم إلنسانيةكلية 

  
  
  

  .ادمزة اتوستر –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2129600:هاتف
  ++ 963 11 2119815:فاآس

  :البريد اإللكتروني 
 dean-humanart@ damasuniv.shern.net  
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  يزيد على نصف قرن  مضى على إنشائها ما
  :تضم األقسام التالية  و
  .اللغة العربية وآدابها -
  .اللغة الفرنسية وآدابها -
  .اللغة االنكليزية وآدابها -
  .اللغة اليابانية وآدابها -
  .اللغة الفارسية وآدابها -
 .اللغة األلمانية وآدابها -
  .اللغة األسبانية وآدابها -
  . التاريخ -
  . الجغرافية -
  . الفلسفة -
  . اععلم االجتم -
  . اإلعالم -
  . المكتبات والمعلومات -
 .اآلثار -
 :برامج التعليم المفتوح  -

 .اإلعالم  
 .الترجمة 
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  مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
  

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

  رئيسًا  وهب رومية. د.أ    عميد الكلية
  عضوًا  محمد موعد. د.أ   نائب العميد للشؤون العلمية

  عضوًا  خالد الحلبوني. م.أ   للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب نائب العميد
  عضوًا  بشار علي   رئيس دائرة اآلداب

  عضوًا  نبيل أبو عمشة.د.أ   رئيس قسم اللغة العربية 
  عضوًا  مها بياري. د.أ   رئيس قسم اللغة الفرنسية 
  عضوًا  عمار صندوق.د.م  رئيس قسم اللغة اإلنكليزية

  عضوًا  جباغ قابلو. د.أ  رئيس قسم التاريخ
 عضوًا  أديب عقيل. د.أ  رئيس قسم علم االجتماع 

 عضوًا  سليمان الضاهر .د.أ  رئيس قسم الفلسفة
 عضوًا  ناظم عيسى.د.أ  رئيس قسم الجغرافيا

 عضوًا  عبد المجيد مهنا.م.أ  رئيس قسم المكتبات والمعلومات
  عضوًا  تكليفا/وهب روميه .د.أ   رئيس قسم اإلعالم
 عضوًا  مأمون عبد الكريم.د.أ  رئيس قسم اآلثار

 عضوًا  لبانة مشوح .د.أ  .تكليف/ وآدابهااألسبانية رئيس قسم ا اللغة 
 عضوًا  محمود سالم. د.أ  رئيس قسم اللغة الفارسية وآدابها

 عضوًا  حافظ الصادق .د  .تكليف/ وآدابهارئيس قسم اللغة اليابانية 
 عضوًا  عبده العبود. د.أ  وآدابهانية األلمارئيس قسم اللغة 

 عضوًا  محمود فرعون. د.أ  ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا  طلحت خضر  ممثل الطالب

 عضوًا  محمد الحاج  ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
  
  ةعربيـ قســم اللغة ال1
  

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ مصدرها لعام والدقيقواالختصاص ا

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

29/08/1988 أستاذ 1976 مصر  نحو وصرف، أدب عربي منى الياس 

21/05/1991 أستاذ 1978 مصر  نحو وصرف، أدب عربي مزيد نعيم 

أدب عباسي فقه ، أدب عربي وهيب طنوس 
 اللغة

االتحاد 
24/04/1993 أستاذ 1974السوفيتي

، فلسفة في النقد المقارن عبد النبي اصطيف 
07/05/1994 أستاذ 1983 بريطانيا عربي أوروبي

أدب عربي ، أدب عربي فيصل سماق 
10/03/1998 أستاذ 1983 روسيا حديث

األدب المغربي ، أدب عربي علي دياب
16/01/1999 أستاذ 1988 فرنسا واألندلسي 

النقد العربي ، أدب عربي ماجدة حمود
03/07/1999 أستاذ 1988 سوريا الحديث

28/08/1999 أستاذ 1984 ألمانيا أدب مقارن، أدب عربي عبدو عبود 

أدب عربي ، أدب عربي خليل الموسى
28/08/1999 أستاذ 1989 سوريا حديث

العصر الجاهلي ، أدب عربي حسين جمعة 
27/04/2000 أستاذ 1987 سوريا واإلسالمي 

أدب مملوآي ، أدب عربي محمود سالم محمد
22/08/2001 أستاذ 1989 سوريا وعثماني 

أدب عربي ، أدب عربي رياض العوابدة
31/12/2001 أستاذ 1990 سوريا حديث

31/12/2001 أستاذ 1990 سوريا  أدب عباسي، أدب عربي عبد اللطيف عمران

ونفد في أدب ، أدب عربي  وائل برآات
  19/5/2003  أستاذ 1992  سافرن  الغرب

العصر الجاهلي ، أدب عربي علي أبو زيد
22/06/2003 أستاذ 1988 سوريا واإلسالمي

26/06/2003 أستاذ 1992 سوريا نحو وصرف، أدب عربي شوقي المعري

العصر الجاهلي ، أدب عربي وهب رومية 
23/10/2003 أستاذ 1977 مصر  واإلسالمي

 07/03/2004  أستاذ 1990  سوريا  نحو وصرف ،أدب عربي  محمد عطا موعد

 20/05/2004  أستاذ 1991  سوريا  أدب عثماني، أدب عربي  خليل عزيري

02/08/2004 أستاذ 1990 سوريا نحو وصرف، أدب عربي نبيل أبو عمشة

02/09/2004 أستاذ 1993 سوريا نحو وصرف، أدب عربي ابراهيم عبد اهللا
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 الشهادة العلمية االسم والشهرة
تاريخ مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

13/07/2006 أستاذ 1992 فرنسا أدب مقارن، أدب عربي غسان السيد

27/03/2007 أستاذ  1995 سوريا أدب جاهلي، أدب عربي محمد شفيق البيطار 

22/07/2007 أستاذ 1992 سوريا ي أدب أندلس، أدب عربي سراب اليازجي

دراسات ، أدب عربي أميمة بدر الدين
22/04/2008 أستاذ  1994 سوريا إسالمية

أستاذ  1992 سوريا نحو وصرف، أدب عربي محسن العبيد
14/07/1993 مساعد

أدب مغربي ، أدب عربي علي الكردي
أستاذ  1993 تونس وأندلسي

02/10/1999 مساعد

أدب عربي ، عربي أدب هدى صحناوي
أستاذ  1992 سوريا حديث 

16/06/2001 مساعد

أدب عربي ، أدب عربي غسان غنيم
أستاذ  1994 سوريا حديث 

29/07/2001 مساعد

بالغة ، أدب عربي محمد هيثم غرة
أستاذ  1993 سوريا وعروض 

22/04/2002 مساعد

أستاذ  1997 سوريا نحو وصرف ، أدب عربي عمر مصطفى
12/10/2003 مساعد

تدريس اللغة ، أدب عربي فاديا المليح
أستاذ  1994 سوريا العربية لغير المختصين

14/06/2005 مساعد

أستاذ  2000 سوريا بالغة، أدب عربي منيرة فاعور
04/02/2006 مساعد

تدريس اللغة ، أدب عربي عاطفة فيصل
أستاذ  1995 سوريا العربية لغير المختصين

21/06/2006 مساعد

األدب ، أدب عربي مة تجورفاط
أستاذ  1996 سوريا اإلسالمي األموي

05/10/2006 مساعد

أدب عربي ، أدب عربي أحمد جاسم الحسين 
أستاذ  2000 سوريا حديث

14/11/2006 مساعد

أستاذ  2001 سوريا فقه اللغة، أدب عربي سكينة موعد
16/01/2007 مساعد

أستاذ  2000 ياسور أدب عباسي، أدب عربي خالد الحلبوني 
14/02/2007 مساعد

أستاذ  2001 سوريا نقد قديم، أدب عربي أحمد نتوف
06/06/2007 مساعد

أستاذ  1989 سوريا أدب عباسي ، أدب عربي سميرة سالمي
02/07/2007 مساعد

25/08/1993 مدرس 1992 سوريا نقد قديم، أدب عربي عبد الكريم حسين

14/12/1993 مدرس 1990 المانيا مقارنأدب ، أدب عربي برهان أبو عسلي

27/04/1996 مدرس 1995 سوريا نحو وصرف، أدب عربي محمد عبد اهللا

08/10/1997 مدرس 1996 سوريا نحو وصرف، أدب عربي عبد الناصر عساف

لغة عربية لغير ، أدب عربي ماجد أبو ماضي
19/08/1998 مدرس 1996 سوريا المختصين
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ة العلمية الشهاد االسم والشهرة
تاريخ مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

 21/06/1999  مدرس 1998  سوريا  نقد عربي قديم، لغة عربية  حمود يونس

18/09/1999 مدرس 1998 سوريا أدب جاهلي، أدب عربي مها قنوت 

  27/9/2000  مدرس 1999  غربالم  أندلسي، أدب عربي  حستاء أقدح

07/05/2001 مدرس 2000 مصر أدب مقارن، أدب عربي فخري البوش

15/01/2002 مدرس 1999 سوريا دراسات قرآنية، أدب عربي اسماعيل قطيش

 16/4/2002 مدرس 2000 سوريا نحو وصرف، أدب عربي أيمن الشوا

02/06/2002 مدرس 2001 سوريا أدب أندلسي ، أدب عربي لؤي خليل

29/07/2002 مدرس 2001 سوريا نحو وصرف، أدب عربي منى الحمد

17/12/2002 مدرس 1999 سوريا نحو وصرف، أدب عربي يوسف الحاج أحمد

  2003  مدرس 2001  سوريا  أدب حديث، لغة عربية  سحر شبيب

09/08/2004 مدرس 1994 سوريا أندلسي، أدب عربي ذياب راشد 

30/03/2005 مدرس 2004 سوريا اللغة فقه، أدب عربي منى طعمة

05/01/2006 مدرس 2003 سوريا نقد قديم، أدب عربي حسن األحمد 

22/02/2006 مدرس 2005 سوريا نحو وصرف، أدب عربي محمد قاسم 

12/04/2006 مدرس 2005 فرنسا لسانيات، أدب عربي أحمد حاجي صفر 

12/04/2006 درسم 2005 سوريا نحو وصرف، أدب عربي مالذ زليخة 

14/11/2006 مدرس 2004 سوريا أندلسي، أدب عربي أسامة اختيار 

14/03/2007 مدرس 2006 سوريا علوم الحديث، أدب عربي هند سحلول 

  1/9/2008  مدرس 2007  سوريا  مكتبة عربية، أدب عربي  فاتن آوآة

  5/7/2010  مدرس 2008  إيران  اللغة الفارسية، أدب عربي  جومانا ربيع

  قيد التعيين  مدرس 2010  سوريا  نقد عربي قديم، لغة عربية  سماح أورنة

  قيد التعيين  مدرس 2010  الهند  لغات سامية، لغة عربية  نسيم عبيد

 قيد التعيين مدرس 2010 سوريا حديثنقد عربي ، لغة عربية ريمة القادري
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  ةفرنسيـ قسـم اللغة ال2

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها اص العام والدقيقواالختص

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

رواية وشعر ، أدب فرنسي حنان المالكي 
01/08/1994 أستاذ 1978 فرنسا القرن التاسع عشر

11/03/1999 أستاذ 1979 فرنسا مسرح، أدب فرنسي ماري الياس

ة رواي، أدب فرنسي حديث نواف مخلوف
16/11/2005 أستاذ 1985 فرنسا ومسرح القرن العشرين

القواعد ، اللسانيات العامة  لبانة مشوح
 12/02/2006  أستاذ 1986  فرنسا  التوليدية والنحو المقارن

، الشعر، أدب فرنسي ميساء سيوفي
14/11/2006 أستاذ 1992 فرنسا الفرنسي في القرن العشرين

 مها بياري
القرن ، أدب فرنسي

الرواية في القرن ، شرينالع
 العشرين

21/11/2007 أستاذ  1991 فرنسا

، السيميائية، اللسانيات العامة حامد فرزات
11/08/1994أستاذ مساعد 1987 فرنسا تحليل الخطاب

20/12/1994أستاذ مساعد 1978 فرنسا لسانيات وصوتيات قاسم المقداد

29/04/1995ستاذ مساعدأ 1983 فرنسا مسرح، أدب فرنسي حنان قصاب حسن

علم ، لسانيات وصوتيات منصور حديفي
20/12/1995أستاذ مساعد 1987 فرنسا المفردات

لسانيات ، أدب فرنسي نبيل اللو
13/30/2000أستاذ مساعد 1989 فرنسا تطبيقيه

لسانيات عامة النحو العام  يوحنا الالطي
03/12/2003أستاذ مساعد 1994 فرنسا التوليدي

أدب فرنسي أدب القرن  مد الصوانأح
22/08/2006أستاذ مساعد 1990 فرنسا السابع عشر

أدب فرنسي أدب العصور  عبد المجيد الزعبي
22/01/1992 مدرس 1992 فرنسا الوسطى

أدب القرن ، أدب فرنسي لينا طه
22/01/1992 مدرس 1992 فرنسا السادس عشر

06/01/1993 مدرس 1992 فرنسا لسانيات تطبيقيه، لسانيات هيثم أبو حرب

17/03/1993 مدرس 1992 فرنسا علم اللغة، لسانيات تطبيقيه زينب منصور

21/07/1993 مدرس 1992 فرنسا ترجمة، لسانيات تطبيقيه فؤاد الخوري

أدب عصر ، األدب الوسيط نائلة خوام
19/11/1994 مدرس 1991 فرنسا النهضة الفرنسي

النقد األدبي ، النقد األدبي هيثم بيطار
30/11/1994 مدرس 1993 فرنسا الفرنسي في القرن العشرين

02/12/1995 مدرس 1994 فرنسا لسانيات تطبيقيه، لسانيات ميشيل ملحم

أدب عصر ، أدب فرنسي جيهان الشعار
30/10/2000 مدرس 1996 فرنسا آالسيك

تدريس ، لسانيات تطبيقية نبيل زريق
28/07/2002 مدرس 1998 فرنسا اللغات
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الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

أدب القرن ، أدب فرنسي.د  منى برادعي
23/12/2003 مدرس 1999 فرنسا السادس عشر

الرواية القرن ، أدب فرنسي  هالة الصباغ
25/08/2004  مدرس 1993  فرنسا  السابع عشر

أدب ، ب العام والمقارنداأل  ميس بجبوج
12/10/2007  مدرس 2006  فرنسا  مقارن

فن تعليم اللغة ، علوم لسانية  خانم اليازجي
27/7/2009 مدرس 2007 فرنسا لغير الناطقين بها  

معيد عائد  2009  فرنسا  المسرح الفرنسي المعاصر  منتجب صقر
تعيينقيد ال  من االيفاد  

 الشعر الفرنسي الحديث  الهام البراقي
معيد عائد  2009  فرنسا  المعاصرو

 قيد التعيين  من االيفاد

المسرح الفرنسي في القرنين   حسين صديق
معيد عائد  2009  فرنسا  18-17

 قيد التعيين  من االيفاد

الرواية ، أدب فرنسي  معن السهوي
معيد عائد  2010  فرنسا  الحديثة

التعيين قيد  من االيفاد  

معيد عائد  2010  فرنسا  األدب المقارن، أدب فرنسي  منيرة خضر
 قيد التعيين  من االيفاد

  
  اإلنكليزيةاللغة قسم  ـ   3

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

 29/09/2001 أستاذ 1975 روسيافقه اللغة الروسية، روسيةلغة  سليمان زيدية 

الترجمة ، لغة انكليزية سلمى حداد 
 12/08/2007 أستاذ 1996 بريطانيا ونظرية الترجمة

  أستاذ  بريطانيا نثر، لغة انكليزية سليمان أحمد

  أستاذ  بريطانيا نثر، لغة انكليزية سليمان حاج محمد

أستاذ  1986 امريكا علم اللغة، انكليزيةلغة  يحيى العريضي 
 08/10/1995 مساعد

أستاذ  1990 بريطانيا نظرية الترجمة، لغة انكليزية ميسون زهري 
 23/05/1999 مساعد

أدب أمريكي ، لغة انكليزية غادة دهمان 
أستاذ  1990 بريطانيا شعر

 10/03/2004 مساعد

 هالة دلباني 
لغويات ، لغة انكليزية

عليم اللغة االنكليزية ت(تطبيقيه
 )لغير الناطقين بها

أستاذ  1992 بريطانيا
 30/05/2004 مساعد

 منور السيد 
لغويات ، لغة انكليزية

تعليم اللغة االنكليزية (تطبيقيه
 )لغير الناطقين بها

أستاذ  1991 بريطانيا
 07/06/2004 مساعد

المسرح في ، لغة انكليزية ريما الحكيم 
أستاذ  1990 طانيابري العهد االليزاشي

 6/12/2007 مساعد

 ميسون مزاحم 
لغويات ، لغة انكليزية

تعليم اللغة االنكليزية (تطبيقيه
 )لغير الناطقين بها

 05/11/1992 مدرس 1991 بريطانيا
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الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
لمرتبة في ا

 الحالية 

 رانيا القاسم 
مسرحيه ، لغة انكليزية

النصف من القرن التاسع 
 عشر

 03/03/1993 مدرس 1991 بريطانيا

 عمار صندوق 
لغويات ، لغة انكليزية

تعليم اللغة االنكليزية (تطبيقيه
 )لغير الناطقين بها

 30/03/1993 مدرس 1992 بريطانيا

 عابد اسماعيل 
 األمريكي األدب، لغة انكليزية

 في القرنين التاسع عشر
 العشرونو

 07/11/1996 مدرس 1995 امريكا

الرواية األوربية ، لغة انكليزية نايف الياسين 
 09/05/1998 مدرس 1997 بريطانيا في القرن التاسع عشر

لغويه تطبيقة ، لغة انكليزية صافي الدين الزعبي 
 11/03/1999 مدرس 1996 بريطانيا معاجم

تدريس لغير ، لغة انكليزية د المولىأمل عب 
 11/07/2001 مدرس 1990 بريطانيا المختصين

  1997  مدرس 1997  انكلترا  الشعر البريطاني الحديث  باسل المالمة

اثر المسرح ، لغة انكليزية حنان الغفري 
أستاذ  1997 بريطانيا العربي على المسرح الغربي

 3/3/2008 مساعد

ثر القرن الثامن دآتوراه ن جمانة الضحاك 
 27/06/2004 مدرس 2002 بريطانيا عشر

 30/03/2006 مدرس 2004 بريطانيا دآتوراه شعر عصر النهضة سوسن الجزائري 

الشعر في ، لغة انكليزية وضاح الخطيب 
 03/10/2006 مدرس 1999 امريكا سيالعصر الرومان

 2009 مدرس 2009  بريطانيا صوتيات جلنار طلب

  قيد التعيين  مدرس 2009  بريطانيا  لغة  مها آولكو

  قيد التعيين  مدرس 2009  بريطانيا  تعليم اللغة عبر التقانات  بتول دياب

  قيد التعيين مدرس 2009 بريطانيا لغة أماني فاخرة

  قيد التعيين مدرس 2010 بريطانيا  علم نحو  جوليت سعد

  قيد التعيين مدرس 2009 بريطانيا  تاريخ األدب  ريحانة سليمان

  قيد التعيين مدرس 2010 بريطانيا  نثر  مدى صالح

 1995 مدرس  بريطانيا لغة رافع زعبالوي
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  تاريخقسم الـ  4
الشهادة العلمية  االسم والشهرة

تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق
 نيلها

المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

عرب ، تاريخ إسالمي سهيل زآار
 06/09/1987 أستاذ 1969 بريطانيا الموإس

مغرب عربي ، تاريخ حديث محمود عامر
 24/02/1994 أستاذ 1982 ترآيا حديث ومعاصر

مشرق عربي ، تاريخ حديث يوسف نعيسة
 16/08/1994 أستاذ 1984 مصر  حديث ومعاصر

تاريخ مصر ، تاريخ قديممحمود عبد الحميد أحمد
 16/08/1995 أستاذ 1982 مصر  القديمة

 نجاح محمد
 الحديث تاريخ العرب

سوريا ، المعاصرو
 المعاصرة

 28/10/1997 أستاذ 1983 فرنسا 

تاريخ بالد ، تاريخ قديم عيد مرعي
 29/04/1998 أستاذ 1985 المانيا الرافدين ولغاتها

 سمر بهلوان
 الحديث تاريخ العرب

سوريا ، المعاصرو
 المعاصرة

 28/01/1999 أستاذ 1981 رومانيا

 فيصل عبد اهللا
تاريخ ، تاريخ قديم

وحضارات العصور 
 لغات مسمارية، القديمة

 28/10/1999 أستاذ 1985 فرنسا

 أحمد حامدة
تاريخ ، تاريخ شرق قديم
اللغات و سوريا القديمة
 القديمة

ألمانيا 
 15/01/2001 أستاذ 1985 الغربية

تاريخ ، تاريخ عرب إسالم ابراهيم زعرور
 31/01/2001 أستاذ 1990 سوريا المماليك

تاريخ اليونان ، تاريخ قديم محمد الزين
 24/04/2001 أستاذ 1972 المانيا والرومان

، تاريخ العرب واإلسالم علي أحمد
 29/09/2001 أستاذ 1982 سوريا تاريخ المغرب واألندلس

-معاصرو تاريخ حديث  صباح آعدان
  5/8/2002  أستاذ 1985  فرنسا  إفريقيا السوداء

 ، تاريخ العرب واإلسالم خربوطلي شكران
 21/12/2003 أستاذ  1992 سوريا العصر الجاهلي

  01/01/2004  أستاذ 1991  روسيا  اإلغريق تاريخ، تاريخ قديم  خليل سارة

، تاريخ العرب واإلسالم سميحة أبو الفضل
 22/02/2005 أستاذ  1992 سوريا العصر العباسي الثاني

 محمد حبيب صالح
 قات الدوليةتاريخ العال

، السياسات الخارجيةو
 القضية الفلسطينية

 19/11/2006 أستاذ  1991 روسيا

 17/11/2007 أستاذ  1991 روسيا دراسة آرامية، تاريخ قديم جباغ قابلو

 22/11/1998 أستاذ  1991 سوريا تاريخ عرب وإسالم وفاء جوني

تاريخ أوروبا ، تاريخ حديث محمد أحمد 
 15/04/2004 أستاذ  1988 لمانياا الحديث والمعاصر

، تاريخ حديث ومعاصر آميليا أبو جبل
 24/10/2004 أستاذ  1992 سوريا تاريخ الجزيرة العربية

تاريخ ، تاريخ عرب إسالم  اآتمال اسماعيل
أستاذ  1994  سوريا  العباسي

  1/1/2000  مساعد
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الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

تاريخ فارس ، تاريخ قديم محمود فرعون
أستاذ  1990 روسيا القديم

 15/09/2000 مساعد

دراسات ، تاريخ قديم جهاد عبود
أستاذ  1993 المانيا أآادية+ أوغارتية

 04/02/2001 مساعد

أستاذ  1991 روسيا يخ الرومانتار، تاريخ قديم عبد المجيد حمدان
 23/05/2001 مساعد

 أحمد الخضر
تاريخ شبه القارة الهندية 

العالقات ، حديث ومعاصر
 العربية الهندية

أستاذ  1992 روسيا
 23/05/1993 مساعد

مغرب ، تاريخ عرب وإسالم فايزة آالس
أستاذ  1993 سوريا األندلس اإلسالمي

 14/3/2005 مساعد

آثار ، اسالمو عرب تاريخ فوزي مصطفى
أستاذ  1992 سوريا مملوآيه

 25/5/2003 مساعد

 3/10/1993 مدرس 1992 روسيا منهج البحث التاريخي غطاس نعمة

، تاريخ العرب واإلسالم نهى حميد
 30/5/1993 مدرس 1991 سوريا تاريخ المغول

عصور ، آثار سوريا القديمة تغريد شعبان
 24/12/2002 مدرس 2002 تونس آالسيكيه

 15/01/2003 مدرس 2002 المانيا لغات قديمة، تاريخ قديم عماد سمير

تاريخ المغرب الحديث  عقيل نمير
 28/03/2003 مدرس 2002 فرنسا والمعاصر 

 22/11/2006 مدرس 2004 سوريا التاريخ الحديث والمعاصر عبد المنعم األحمد 

 بشرى خير بك
 الحديث تاريخ العرب

سوريا ، المعاصرو
 معاصرةال

 4/3/2007 مدرس 2007 سوريا

، تاريخ العرب واإلسالم عمار النهار 
 1/1/2007 مدرس 2004 سوريا التاريخ المملوآي

-المعاصرو التاريخ الحديث حسام النايف
 13/7/2009 مدرس 2009 فرنسا تاريخ أمريكا الالتينية

 تاريخ فارس- تاريخ قديم أرواد العالن
 27/5/2009 مدرس 2008 سوريا القديم

  
  

  غرافياـ قسـم اجل5
  

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

  عماد الدين الموصللي
 14/05/1983 أستاذ 1967 األماني  جغرافية الترب، جغرافية )تمديد(

  شاهر جمال آغا
 31/01/1986 أستاذ 1971 روسيا جغرافية طبيعية ، جغرافية )يدتمد(

  عادل عبد السالم
  )تمديد(

، جغرافية طبيعية
  30/4/1995  أستاذ   المانيا  جيومورفولوجيا

 16/08/1987 أستاذ 1975 مصر  جغرافية المناخ، جغرافية علي موسى
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الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  رهامصد واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 
  رجاء دويدري

 31/10/1993 أستاذ 1978 مصر  جغرافية إقليمية، جغرافية )تمديد(

بشرية ، جغرافية علي الجباوي
 18/10/1994 أستاذ 1972 روسيا األنتروبولوجيا 

تقسيم ، جغرافية طبيعية أمين طربوش
 30/04/1995 أستاذ 1980 اروسي إقليمي

  محمد فائد حاج حسن
 )ندب جزئي(

، جغرافية طبيعية
 07/07/1999 أستاذ 1986 فرنسا جيومورفولوجيا

جغرافية ، جغرافية بشرية فيصل قماش
 11/09/1999 أستاذ 1987 فرنسا  المدن 

تخطيط (تخطيط إقليمي  محمد صافيتا
 13/01/2000 أستاذ 1988 ألمانيا )عمراني

 ية عيدصف
تطبيقات ، حاسوبية خرائط 

نظم و االستشعار عن بعد
 المعلومات

 12/04/2000 أستاذ 1988 األماني 

 اقاليم، اقليمية جغرافية ابراهيم سعيد
 06/07/2000 أستاذ 1988 األماني  سياسيةو اقتصادية

 بهجت محمد
تطبيقات ، علم الخرائط

نظم و االستشعار عن بعد
 المعلومات

 20/08/2000 أستاذ 1986 األماني 

جغرافية ، طبيعية جغرافية ناظم عيسى
 16/05/2002 أستاذ 1988 األماني  حيوية 

 19/01/2004 أستاذ  1990 روسيا علم البيئة ، جغرافية طبيعية محمد سليمان

 مناخ ، طبيعية جغرافية جهاد الشاعر
 03/04/2005 أستاذ  1989 سوريا تطبيقي

  لفاتنة الشعا
  )يس الجامعةنائب رئ(

الجيو ، جغرافية طبيعية
  17/12/2006  أستاذ 1988  المانيا  مورولوجيا

أستاذ  1991 روسيا جغرافية طبيعية ، جغرافية أديب الخليل 
 20/02/1993 مساعد

أستاذ  1988 األماني  جغرافية إقليمية، جغرافية سهام دانون
 13/05/1996 مساعد

ة جغرافي، جغرافية اقتصادية هيثم ناعس
 17/03/1997 أستاذ  1990 روسيا  النقل والمواصالت

جغرافية ، جغرافية طبيعية رندة اللبابيدي 
أستاذ  1991 روسيا  ريفية 

 15/01/2001 مساعد

أستاذ  1992 روسيا  جغرافية اقتصادية، جغرافية محمد سميح ظاظا
 03/03/2002 مساعد

أستاذ  1990 نسافرجغرافية تاريخية ، جغرافية محمد رفعت المقداد
 18/04/2002 مساعد

 علي دياب
، جغرافية اقتصادية

 –مجمعات زراعية (
 )صناعية

أستاذ  1991 روسيا 
 12/05/2002 مساعد

أستاذ  1994 روسيا جغرافية زراعية ، جغرافية صالح وهبي
 04/06/2002 مساعد

أستاذ  1991 روسيا  صناعة، جغرافية اقتصادية  عبد الرؤوف الرهبان
 19/12/2002 اعدمس

التنظيم ، جغرافية طبيعية ممدوح الدبس
أستاذ  1991 أوآرانيا  المكاني لإلنتاج اإلقليمي

 22/12/2002 مساعد
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الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

 01/09/1993 مدرس 1991 روسيا  جغرافية الترب، جغرافية وهيب بدر

جغرافية ، جغرافية عدنان خالد
 23/06/1995 مدرس 1994 روسيا  هيدرولوجيا

 30/10/1995 مدرس 1995 روسيا  جغرافية السياحة ، جغرافية عدنان عطية

 06/08/1997 مدرس 1995 بلغاريا علم المياه، جغرافية مريم عيسى

 15/09/1999 مدرس 1999 سوريا جغرافية السياحة ، رافيةجغ جميلة أبو قاسم

  
  

  فلسفةالـ قســم  6

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

فكر عربي حديث ، فلسفة سليم برآات
01/09/1992 أستاذ 1982 سوريا ومعاصر  

30/04/1998 أستاذ 1982 روسيا فلسفة عربية، فلسفة عبد الحميد الصالح  

03/05/1998 أستاذ 1981 روسيا فلسفة معاصره، فلسفة أحمد برقاوي  

27/09/1998 أستاذ 1985 مصر  فلسفة حديثه، فلسفة يوسف سالمة  

تشيكوسلو فلسفة عامة، فلسفة محمود خصرة
22/09/2000 أستاذ 1982 فاآيا  

 2004/06/19  أستاذ 1989  المانيا  فلسفة عامة، فلسفة  صالح شقير

29/05/2005 أستاذ 1990 روسيا يونانية، فلسفة، فلسفة سليمان الضاهر  

أستاذ  1993 سوريا تاريخ الفلسفة الحديثة، فلسفة منيرة محمد
27/11/2000 مساعد  

أستاذ  1990 روسيا فلسفة اليونانية، فلسفة عدنان ملحم
04/03/2002 عدمسا  

أستاذ  1992 روسيا فلسفة أخالق، فلسفة  محمد جبر
10/07/2003 مساعد  

أستاذ  1991 روسيا أخالق، فلسفة عصام عبود
28/06/2004 مساعد  

أستاذ  1991 روسيا فلسفة أخالق، فلسفة أحمد أبو زايد
17/11/2004 مساعد  

أستاذ  1998 سوريا فلسفة عربية، فلسفة حامد ابراهيم
30/11/2004 عدمسا  

أستاذ  1993 بريطانيا فلسفة وسيطة، فلسفة سوسن بيطار
12/12/2004 مساعد  

استمولوجيا مناهج ، فلسفة عماد شعيبي
أستاذ  1997 سوريا البحث العلمي

7/11/2005 مساعد  

23/06/1992 مدرس 1991 روسيا فلسفة حديثه، فلسفة سوسان الياس  
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واالختصاص  الشهادة العلمية االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
لمرتبة افي 

 الحالية

03/03/1993 مدرس 1992 روسيا فلسفة قيم، فلسفة محمد شحادة  

30/04/1993 مدرس 1992 روسيا  فلسفة حديثة، فلسفة حمد حمد  

 1993/06/09  مدرس 1990  روسيا  فلسفة معاصرة، فلسفة  بسام عيسى

24/06/1993 مدرس 1991 روسيا فلسفة معاصرة، فلسفة جان حزما  

23/12/1993 مدرس 1992 روسيا المنطق، فلسفة فاطمة درويش  

22/01/1995 مدرس 1992 روسيا فلسفة التاريخ، فلسفة عيسى بشارة  

18/12/1995 مدرس 1990 روسيا فلسفة معاصرة، فلسفة عدنان عبود  

16/4/1996 مدرس 1995 سوريا لسفة عامةف، فلسفة انصاف حمد  

07/07/1997 مدرس 1994 بريطانيا فلسفة أخالق، فلسفة سلوى رباح  

 15/11/2007 مدرس 2007 مصر منطق هنى الجزر
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  االجتماعقســم علم ـ  7

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 

 لعلميةا
تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

علم النفس ، علم نفس ليلى داوود
 20/08/1989 أستاذ 1979 مصر  التجريبي

مناهج البحث  ، علم اجتماع يوسف بريك
 10/06/2000 أستاذ 1988 المانيا االجتماعي

 آامل عمران
النظرية ، علم االجتماع

االجتماعية والتنمية 
 االجتماعية

 06/08/2000 أستاذ 1989 المانيا

مشكالت ، علم اجتماع سمير حسن
 28/01/2003 أستاذ 1991 سوريا اجتماعيه

علم االجتماع ، علم اجتماع أحمد األصفر الشهير باللحام
 25/03/2003 أستاذ 1991 سوريا الصناعي 

علم االجتماع ، علم اجتماع أديب عقيل
 05/12/2005 أستاذ 1991 روسيا الريفي

علم االجتماع ، علم اجتماع عرابيبالل 
 30/06/2008 أستاذ  1991 روسيا العام

االقتصاد ، علم اجتماع أسعد ملي
أستاذ  1989 روسيا السياسي

 28/05/2000 مساعد

أستاذ  1988 المانيا علم السكان، علم اجتماع محمد أآرم القش
 27/06/2002 مساعد

اقتصاد الدول ، علم اجتماع سمير الشيخ علي
أستاذ  1992 روسيا لناميةا

 25/08/2002 مساعد

أستاذ  1990 روسيا علم السكان، علم اجتماع بهاء الدين ترآية
 02/11/2002 مساعد

مذاهب  ، علم اجتماع توفيق داود
أستاذ  1990 روسيا اقتصاديه

 05/02/2003 مساعد

اإلحصاء ، علم اجتماع هاني عمران
أستاذ  1988 سوريا االجتماعي

 10/04/2003 مساعد

األسرة ، علم اجتماع محمد العبد اهللا
أستاذ  1990 روسيا )عائلي(

 17/06/2002 مساعد

أستاذ  1996 سوريا علم اجتماع تربوي أمل دآاك
 15/09/2008 مساعد

مناهج  البحث ، علم اجتماع ماجد أبو حمدان 
 23/07/1992 مدرس 1991 روسيا العلمي

 03/10/1993 مدرس 1991 روسيا انعلم السك، علم اجتماع عزت شاهين

بحوث ، علم اجتماع عادل آيوان
 06/02/1995 مدرس 1991 روسيا اجتماعيه

علم االجتماع ، علم اجتماع أمل معطي
 23/09/1995 مدرس 1994 سوريا العام

التنمية ، علم اجتماع أسعاف حمد
 24/03/1997 مدرس 1996 سوريا االجتماعية

 05/05/1998 مدرس 1991 روسيا علم السكان، لم اجتماعع عبد الكريم األمير حسن

 08/06/2002 مدرس 2001 سوريا مجتمعبناء ، علم اجتماع عبد العزيز الخطيب 

 11/03/2004 مدرس 2000 سوريا جنائي وقانوني، علم اجتماع هناء برقاوي 
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الشهادة العلمية  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 لهاني
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 

 الحالية 

 19/06/2005 مدرس 2000 سورياخدمة اجتماعية ، علم اجتماع طالل مصطفى 

 11/07/2005 مدرس 2001 سورياخدمة اجتماعية ، علم اجتماع حسين صديق

 27/09/2005 مدرس 2004 سوريا سياسي، علم اجتماع محمود حديد المحمد

 05/04/2007 مدرس 1996 بغداد سياسي، علم اجتماع عدوان سوسن 
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  م اآلثارــــقسـ  8
  

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين 
لمرتبة افي 

 الحالية

عصر ما قبل ، علوم آثار سلطان محيسن
01/06/1998 أستاذ 1982 فرنسا التاريخ والتاريخ القديم  

آثار عربية ، علوم آثار طيار محمد شعالن
أستاذ  1994 اسبانيا وإسالمية

 2000/10/31 مساعد

علوم آثار ، آثار آالسيكية زياد سلهب
أستاذ  1995 اسبانيا اإلغريق في آاثالونيا

 2001/08/06 مساعد

 مأمون عبد الكريم
، اآلثار الكالسيكية، علوم آثار

انات االستشعار عن بعد في تق
 مجال اآلثار

أستاذ  1997 فرنسا
 2005/10/26 مساعد

علوم آثار ، آثار إسالمية خالد غنيم
 1996/05/05 مدرس 1995 اسبانيا الفخار اإلسالمي في األندلس

، علوم آثار، آثار آالسيكية رحاب أبو عباس
 1996/10/20 مدرس 1995 اسبانيا آثار رومانية في آاثالونيا

 2006/06/07 مدرس 2005 مصر ما قبل التاريخ، تاريخ أحمد دياب

 29/4/2009  مدرس 2008  فرنسا  علم المتاحف - آثار  سعيد الحجي

 7/1/2010  مدرس 2009  مصر  انتربولوجيا –آثار   مي الحايك

 16/2/2010 مدرس 2009 مصر وادي النيل –آثار  ابتسام ديوب
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  عالمقســـم اإلـ  9

الشهادة العلمية  شهرةاالسم وال
تاريخ  مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

تحرير األنواع ، إعالم أديب خضور
 20/06/1993 أستاذ 1977 بلغاريا الصحفية

 14/08/1995 أستاذ 1985 روسيا دعاية ودعاية مضادة، إعالم عطا اهللا الرمحين

 26/05/2001 أستاذ 1979 رومانيا سيسولوجيا اإلعالم، إعالم فريال مهنا

أستاذ  1997 روسيا تاريخ الصحافة، إعالم محمد العمر
 16/10/2003 مساعد

إدارة المؤسسات ، إعالم بطرس حالق
أستاذ  1999 مصر اإلعالمية

 11/04/2007 مساعد

ستاذ أ 1999 مصر وسائل إعالم متطورة، إعالم بارعة شقير
 07/10/2000 مساعد

التوثيق وتنظيم ، إعالم سميرة شيخاني
 04/06/2001 مدرس 1999 مصر المعلومات

 29/04/2002 مدرس 2001 مصر تخطيط إعالمي، إعالم بوران مريدان

 16/07/2002 مدرس 2001 مصر إعالن، إعالم أميمة المعراوي

تقنيات االتصال ، إعالم محمد الرفاعي
 13/10/2002 مدرس 2002 مصر واإلعالم

، إذاعة وتلفزيون، إعالم آمال الحاج
 31/08/2003 مدرس 2002 مصر إعالم نامي وتربية

 01/10/2003 مدرس 2003 مصر إعالم وتنمية، إعالم عدنان محمود

اإلعالم والعالقات ، إعالم مروان قبالن
 20/07/2004 مدرس 2003 بريطانيا العامة

واتصال في إعالم ، إعالم لؤي الزعبي
 17/10/2004 مدرس 2003 فرنسا السينما والمسرح

علوم التحري ، إعالم عربي المصري
 28/11/2005 مدرس 2005 فرنسا اإلعالمي

 20/12/2005 مدرس 2005 مصر تاريخ الصحافة، إعالم الهام العيناوي

 05/01/2006 مدرس 2005 مصر تحرير إعالمي، إعالم نهلة أبو رشيد

 26/01/2006 مدرس 2005 مصر تقنيات التلفزيون، المإع وليد عمشة

 نهلة عيسى
 تقنيات اإلعالم، إعالم

انتاج و اخراج(اتصال و
 )تلفزيونيو اذاعي

 11/12/2006 مدرس 2006 مصر

تقنيات إعداد برامج ، إعالم  ريم عبود
  3/3/2008  مدرس 2008  القاهرة  التلفزة

 تقنيات االتصال، إعالم  ندى الساعي
  14/4/2010  مدرس 2009  القاهرة  اإلعالمو

  14/4/2010  مدرس 2009  القاهرة  مناهج البحث العلمي، إعالم  عبد العزيز قبالن

التحرير االعالمي ، إعالم أحمد الشعراوي
 مدرس 2009 القاهرة /حديث صحفي/

على رأس عمله 
بانتظار تعادل 

 الشهادة
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  اللغة الفارسيةقسم  ـ 10
  

العلمية واالختصاص  الشهادة االسم والشهرة
المرتبة  تاريخ نيلهامصدرها العام والدقيق

 العلمية
تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية 

أستاذ  1998 إيران لغة فارسية، أدب عربي ندى حسون
 30/07/2007 مساعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واملعلوماتكتبات ـ قسم امل11
  

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها لدقيقواالختصاص العام وا

 العلمية
تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية 

 عبد المجيد مهنا
آفاق و المكتبات الوطنية

تطورها في ضوء نظام 
 المعلومات الوطني

أستاذ  1984 روسيا
21/11/1991 مساعد  

25/04/2000 مدرس 1998 روسيا نكتبات وطنية أحمد علي  

تصميم نظم و تحليل عيسى العسافين
05/06/2000 مدرس 1998 مصر  المعلومات  

  عماد عبد الحليم
30/01/2001 مدرس 1998 مصر  خدمة مكتبية )معار(  

 مكتبات جامعه ومتخصصة قيس صالح
03/07/2002 مدرس 2000 بيالروسيا خدماتهاو إدارتها  

19/09/2002 مدرس 2001 بيالروسيا فهرسة، علوم تربوية نبيل حداد  

تسويق و مكتبات وطنية محمودهيثم  
31/12/2003 مدرس 1995 روسيا خدماتها  

21/12/2005 مدرس 2004 فرنسا المعلومات  اقتصاديات  سعاد عودة  

تنظيم المعرفة في نظم  إنعام شرف
11/12/2006 مدرس 2005 فرنسا المعلومات  
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  :أعضاء الهيئة الفنية 

  

تعيين في سنة ال المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 القسم المرتبة الحالية

 اللغة العربية 2006 مدير أعمال مظهر مكية

 اللغة العربية 2006 مدير أعمال سامر زيود

 اللغة العربية 2007 مدير أعمال إلهام سليمان

 اللغة العربية 2007 مدير أعمال إزدهار اسمندر

 اللغة العربية 2000 قائم باألعمال هند اسماعيل

 اللغة العربية 2002 قائم باألعمال ازياحمد حج

 اللغة العربية 2007 قائم باألعمال ريمة مسعود

 اللغة العربية 2002 قائم باألعمال بييخولة الحل

 اللغة العربية 2002 قائم باألعمال منى داغستاني

 اللغة اإلنكليزية 2007 مدير أعمال شروق العوا

اإلنكليزيةاللغة  2007 مدير أعمال وفاء الحموي  

 اللغة اإلنكليزية 2005 مدير أعمال  بشرى العلي

 اللغة اإلنكليزية 1986 مدير أعمال حسن الشهابي

 اللغة اإلنكليزية 2007 مدير أعمال رنا معروف

 الفلسفة 2002 قائم باألعمال عبير األطرش

 الفلسفة 2002 قائم باألعمال لينا الحبال

 الفلسفة 2002 قائم باألعمال هيفرو ديرآي

 الفلسفة 2007 قائم باألعمال رائدة الدالي

 الفلسفة 2009  قائم باألعمال  روال آرآوآلي

 الجغرافية 1997 قائم باألعمال حسن شعبان

 اللغة الفرنسية 2005 مدير أعمال حنان تكريتي
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سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 القسم المرتبة الحالية

 اللغة الفرنسية 2005 ئم باألعمالقا لما نمر

 علم االجتماع 2002 قائم باألعمال منال جديد

 علم االجتماع 2002 قائم باألعمال ايمان حيدر

 علم االجتماع 2002 قائم باألعمال نهلة ياغي

 علم االجتماع 2004 قائم باألعمال عبد الحميد سويس

اععلم االجتم 2004 قائم باألعمال محمد أشرف غراف  

 علم االجتماع 2006 قائم باألعمال هيثم علي

 علم االجتماع 2006 عمالقائم باأل حسام السعد

 آثار 2007  مشرف على األعمال  جمال تموم

  2008  عمالقائم باأل  هزار الجندي
 إعالم

 إعالم 2009  عمالقائم باأل  غادة يوسف

 إعالم 2009  عمالقائم باأل  سامر سيف الدين

 المكتبات 2007 رف على األعمالمش زهير بقلة

 المكتبات 2007 مشرف على األعمال قصي عجيب
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  كلية الرتبية  
  

  
  

  .برامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2126036:هاتف
  ++ 963 11 2114988:فاآس

  
  : الموقع االلكتروني

  
mascusuniversity.sy/faculties/eduwww.da 
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  :وتضم األقسام اآلتية 1946أحدثت آلية التربية عام 

 .التدريس وطرائقالمناهج  .1

  .علم النفس .2

  .اإلرشاد النفسي .3

  .أصول التربية .4

  . ربية الطفلت .5

  .التربية المقارنة .6

  .التربية الخاصة .7

 .القياس والتقويم .8

  : برامج التعليم المفتوح         
  ألطفالرياض ا 

  .معلم الصف 
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
  

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا محمد الشيخ حمود. د.أ عميد الكلية 
 عضوًا آصف يوسف. د نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب

 عضوًا أسما الياس. د.أ نائب العميد للشؤون العلمية
 عضوًا جمال سليمان.د.م.أ اهجالمنرئيس قسم 
 عضوًا أمينة رزق. د.أ  علم النفس رئيس قسم
 عضوًا آمال بالن. د األرشاد النفسي رئيس قسم
 عضوًا عيسى الشماس. د.أ أصول التربية رئيس قسم
 عضوًا محمد حالق. د التربية المقارنة رئيس قسم
 عضوًا سمير مراد. د.أ تكليف/ تربية الطفل رئيس قسم
 عضوًا سهاد مللي. د التربية الخاصة رئيس قسم
 عضوًا رنا قوشحة.د.م القياس والتقويم رئيس قسم

 عضوًا جالل السناد. د ممئل نقابة المعلمين
 عضوًا نايف نظامي ممثل الطالب

 عضوًا هادي خيال ممثل طالب الدراسات العليا
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  الكليةأعضاء الهيئة التدريسية في 
  
  
  :قسم املناهج وأصول التدريسـ 1
  

تاريخ  مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة
 نيلها

المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

طرائق تدريس اللغة العربية  محمد خير الفوال
 30/07/1996 أستاذ 1985 فرنسا والفرنسية

 2000/08/14 أستاذ 1988 بريطانيا طرائق تدريس اللغة االنكليزية علي سعود حسن

 08/10/2000 أستاذ 1988 فرنسا طرائق تدريس اللغة العربية سام عمار

  2001/8/23 أستاذ 1989 ألمانيا طرائق تقنيات التعليم محمد وحيد صيام

 28/01/2003 أستاذ 1990 سورية طرائق تدريس اللغة العربية احمد آنعان

 05/02/2004 أستاذ 1989 سافرن مناهج تربوية اسما الياس

 11/7/2006 أستاذ 1987 فرنسا طرائق تدريس رياضيات علي الحصري

 03/06/1999أستاذ مساعد 1992 روسيا تقنيات تعليم وأساليب التدريس فواز العبداهللا

 07/11/2000أستاذ مساعد 1993 روسيا طرائق تدريس علوم طبيعيه احمد الدبسي

 09/06/2001أستاذ مساعد 1993 روسيا التاريخيس طرائق تدر جمال سليمان

 09/06/2002أستاذ مساعد 1990 أمريكا طرائق تدريس رياضيات هاشم ابراهيم

 30/10/2002أستاذ مساعد 1991 روسيا تقنيات تعليم غسان الهديب

 10/2/2010أستاذ مساعد 1994 روسيا العلوم السياسيةطرائق تدريس  آصف يوسف

 6/9/2007أستاذ مساعد 1991 سورية طرائق تدريس العربية فرح المطلق

 08/04/2010أستاذ مساعد 2002 سورية  أصول تدريس رانيا صاصيال

 11/8/2009أستاذ مساعد 2001 سورية طرائق تدريس علم األحياء جمعه ابراهيم

 26/01/2002 مدرس 2001 مصر مناهج وأصول تدريس غادة شما

طرائق الخاصة في التعليم ال حسناء ابو النور
 13/02/1993 مدرس 1991 ألمانيا االبتدائي

 01/04/2003 مدرس 2002 فرنسا طرائق تدريس الزراعة محمد شيخو

 26/10/2003 مدرس 2001 سورية طرائق تدريس رياضيات غادة خيربك

 07/04/2005 مدرس 2004 سورية طرائق تدريس علم األحياء يحيى العمارين
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تاريخ  مصدرها االختصاص العام والدقيق شهرةاالسم وال
 نيلها

المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 17/11/2005 مدرس 2005 مصر طرائق تدريس علم االجتماع  ظريفة أبو فخر

مناهج وطرائق تدريس العلوم   خلود شوبان الجزائري
 12/06/2006 مدرس 2005 مصر الطبيعية

 17/01/2007 مدرس 2005 سورية تقنيات التعليم  أوصاف ديب

 28/02/2007 مدرس 2007 مصر توجيه تربوي سوزان المقطرن

مناهج وطرائق تدريس علم  ابتسام الفارس
 07/03/2007 مدرس 2006 مصر النفس

 01/09/2007 مدرس 2005 سورية طرائق تدريس علم النفس  روعة جناد

  10/2/2010  مدرس 2009  فرنسا األساسي طرائق تدريس التعليم  رويدا حمدان

  قيد التعيين  مدرس 2007  سوريا  طرائق تدريس العلوم  محمد صليبي

  قيد التعيين  مدرس 2008  سوريا  طرائق تدريس اللغة االنكليزية  سعاد معروف

  
  

  :علم النفسقسم ـ  2
  

تاريخ  مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة
 نيلها

المرتبة 
 ةالعلمي

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

  1/1/1998  أستاذ  1983  رومانيا  علم نفس العمل  سليم نعامة

 13/02/1998 أستاذ 1991 سورية تعلم، علم النفس التجريبي أمل االحمد

 30/08/2007 أستاذ  1992 روسيا علم النفس التربوي أمينة رزق

 13/02/1998 تاذ أس 1989 ألمانيا علم النفس التربوي علي نحيلي

 15/07/1998أستاذ مساعد 1992 روسيا في علم النفس مناهج البحث محمود ميالد

 11/01/2001أستاذ مساعد 1993 روسيا علم النفس االجتماعي خالد ناصيف

 11/02/1991 مدرس 1994 روسيا علم النفس العام ابتسام العجي

 07/12/1995 مدرس 1990 ألمانيا علم النفس اإلعالمي جمال جرمقاني

 07/10/2001 مدرس 2000 سورية علم النفس اإلعالمي فاتن برآات

 02/05/2002 مدرس 2000 سورية علم النفس اإلعالمي عبد الستار الضاهر

 22/09/2002 مدرس 1993 روسيا علم النفس الصناعي محمد عماد سعدا
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تاريخ  مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة
 انيله

المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 03/08/2003 مدرس 2003 سورية علم النفس التربوي لينة جنادي

 17/11/2003 مدرس 2002 سورية علم النفس التربوي غسان الزحيلي

 11/06/2006 مدرس 2005 بلغاريا علم النفس التربوي  صالح بريك

 31/07/2006 مدرس 2004 سورية االجتماعي علم النفس محمد عزت عربي آاتبي

 30/08/2006 مدرس 2005 مصر علم النفس البيئي  زين دوبا

 16/11/2006 مدرس 2005 سورية علم النفس المعرفي غسان المنصور

 16/02/2007 مدرس 2007 سورية علم النفس العام  بسماء آدم

 01/03/2007 مدرس 2006 مصر علم النفس اللغوي  معمر الهوارنة

 09/04/2007 مدرس 2007 مصر علم النفس اإلعالمي مجدي الفارس

 18/1/2007 مدرس 2007 مصر علم نفس الطفولة والمراهقة  سناء مسعود

 18/12/2007 مدرس 2007 مصر علم نفس النمو  روال الحافظ

  30/7/2008  مدرس 2006  مصر  علم نفس عام  فتون خرنوب

 7/2/2008 مدرس 2007 رمص علم نفس النمو  فاديا بلة

 30/6/2010  مدرس 2006  سورية  علم نفس اجتماعي  بشرى علي

 قيد التعيين  مدرس 2009  فرنسا  علم نفس اعالمي  وائل حديفة

 قيد التعيين  مدرس 2008  سوريا  علم نفس معرفي  مروان أحمد

معيد عائد  2010 فرنسا  علم نفس قضائي  عبد الرحمن رشو
 قيد التعيين  من االيفاد

معيد عائد  2010 فرنسا  علم نفس تجريبي  النا سعد
 قيد التعيين  من االيفاد

 قيد التعيين مدرس 2008 سوريا  علم نفس عام  منى الحموي

 قيد التعيين مدرس 2008 سوريا  علم نفس مهني  رجاء مريم
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  :اإلرشاد النفسيقسم ـ  3

المرتبة  نيلها تاريخ مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 20/10/1997 أستاذ 1983 رومانيا صحة نفسيه علي سعد

 26/07/2007 أستاذ  1988 ألمانيا ومهني إرشاد مدرسي محمد الشيخ حمود

 18/06/2004 أستاذ 1984 رومانيا توجيه مهني غسان صالح

 19/03/2007أستاذ مساعد 1999 مصر عالج نفسي رياض العاسمي

 19/08/2007أستاذ مساعد 1994 بولونيا صحة نفسيه مطاع برآات

 27/12/2007أستاذ مساعد 1979 روسيا صحة نفسية آمال بالن

 26/10/2003 مدرس 2001 سورية صحة نفسية رغداء نعيسة

 23/05/2005 مدرس 2005 سورية عالج نفسي ليلى الشريف

 18/11/2006 مدرس 2005 سورية عالجيعلم نفس  صباح السقا

  16/6/2008  مدرس 2007  مصر  الصحة النفسية  عائشة ناصر

  20/7/2008  مدرس 2008  سورية  ارشاد نفسي  ناهد سعود

  28/9/2008  مدرس 2007  ألمانيا  االرشاد المدرسي  خالد العمار

إرشاد ذوي الحاجات   ضحى عبود
  1/2/2010  مدرس 2008  فرنسا  متفوقين/ الخاصة 

  2/9/2010  مدرس 2009  سورية  ارشاد نفسي  ناديا رتيب

  قيد التعيين  مدرس 2009  فرنسا  العالج النفسي  آناري الحلبي

  قيد التعيين   2010 سورية  ارشاد نفسي  غالية العشا

  قيد التعيين   2010 سورية  ارشاد نفسي  منال الشيخ

  : تربية الطفلقسم ـ   4
المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها لدقيقاالختصاص العام وا االسم والشهرة

 العلمية
تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 14/2/2007 أستاذ  1991 سورية رياض األطفال سلوى مرتضى

 20/12/2000أستاذ مساعد 1992 سورية طرائق تدريس الجغرافيا سمير مراد

تشريعات الطفولة   محمد ترآو
 عيينقيد الت  مدرس 2009  المانيا  ومنظماتها

 قيد التعيين  مدرس 2009  سوريا  رياض األطفال  رزان عويس
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  :أصول الرتبيةقسم ـ  5
المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة

 العلمية
تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

  2003  أستاذ  1984  بريطانيا  علم اجتماع تربوي  عدنان االحمد

 03/05/2007 أستاذ  1992 روسيا فلسفة التربية  دلعبد اهللا المجي

  30/12/2008 أستاذ 1993 ةسوري تربية عامة عيسى الشماس

 03/01/2006أستاذ مساعد 1984 بريطانيا العام علم االجتماع جالل السناد

 2009أستاذ مساعد 1998 مصر فلسفه التربية صابر جيدوري

 26/1/2009أستاذ مساعد 1997 سورية فلسفه التربية محمود علي محمد

 21/1/2008أستاذ مساعد 2001 سورية تربيه بيئيه وسكانية ريمون معلولي

 10/04/1998 مدرس 1998 ةسوري الثقافة الفلسفية  ابراهيم المصري

 20/02/2007 مدرس 2007 سورية ترية عامة وفلسفة التربية زينب زيود

  21/2/2008  مدرس 2007  مصر  تربية عامة  منى آشيك

  15/10/2008  مدرس 2008  مصر  علم اجتماع تربوي  غسان الخلف

  :الرتبية املقارنة قسمـ  6

المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة
 العلمية

تاريخ التعيين في 
  المرتبة الحالية

 14/02/2007 أستاذ  1991 روسيا تاريخ تربيه معاصره عيسى علي

والتربية التربية المقارنة  ل حنا فاض
 07/06/1999أستاذ مساعد 1985 بلجيكا في الوطن العربي

 05/09/1991 مدرس 1991 روسيا تاريخ التربية محمد حالق

تاريخ التربية وعلم النفس   نزيه الجندي
 09/05/1992أستاذ مساعد 1991 روسيا عند العرب

  4/2/1998  مدرس 1996  سوريا  التربية في الوطن العربي  لينا شاالتي

 24/03/2004 مدرس 2003 مصر اتجاهات تربوية معاصرة سمية منصور

 19/11/2006 مدرس 2005 سورية التربية المقارنة باسمة حالوة

والتربية التربية المقارنة   جيهان آسكين
 11/2/2010  مدرس 2009  فرنسا في الوطن العربي

ما  ادارة مؤسسات التربية  ابتسام ناصيف
  قيد التعيين  مدرس 2009  سوريا   قبل المدرسة
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  :الرتبية اخلاصة قسمـ  7
  

المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 07/11/2000 أستاذ 1990 سورية تربيه خاصة بالمتفوقين مها زحلوق

 16/04/2002 أستاذ 1982 رومانيا عاقة سمعيةا غسان ابو فخر

 29/10/1995أستاذ مساعد 1988 روسيا اعاقة عقلية  نبيل سليمان

 22/7/2009أستاذ مساعد 1992 روسيا اضطرابات النطق سهاد مللي

 09/03/2006 مدرس 2005 مصر اإلعاقة البصرية دانيا القدسي

 30/08/2006 مدرس 2006 مصر تربية خاصة للصم رجاء عواد

  
  
  :ـ  قسم القياس والتقويم8

المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها االختصاص العام والدقيق االسم والشهرة
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 18/08/2002 أستاذ  1991 روسيا تربويالقياس ال امطانيوس مخائيل

 20/01/2004أستاذ مساعد 1999 سورية قياس نفسي ايمان عز

 23/08/2006أستاذ مساعد 1998 سورية اإلحصاء رمضان درويش

 29/03/1994 مدرس 1996 روسيا تربويتقويم  ياسر جاموس

 12/08/2004 مدرس 2003 مصر قياس قدرات عقليه رنا قوشحة

اإلحصاء في التربية   عزيزة رحمة
 18/01/2005 مدرس 2004 سورية وعلم النفس

اس في التربية التقويم والقي يسرى عبود 
 16/12/2007 مدرس 2007 سورية وعلم النفس

التقويم والقياس في   هيفاء البقاعي
 18/5/2008 مدرس 2007 سورية التربية وعلم النفس

  6/6/2005  معيد 2009 سورية قياس نفسي  نسرين سيف

التقويم والقياس في    قمر األبرش
  6/6/2005 معيد 2009 سورية التربية وعلم النفس

 2009  فرنسا تربويالقياس ال  نيم أيوبر
معيد

  5/6/2005 موفد
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  :أعضاء الهيئة الفنية 

  

سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 المرتبة الحالية

 1993 قائم باإلعمال بثينة عرفة

 1994 قائم باإلعمال ميسون حداد

 1995 قائم باإلعمال مريهان آلش

 1996 القائم باإلعم بشرى عودة

 1997 قائم باإلعمال فواز البلخي

 1998 قائم باإلعمال أآرم خليل

 2000 قائم باإلعمال فريدة الحسين

 2001 قائم باإلعمال سحر عبد الحميد

 2002 قائم باإلعمال انتصار مقلد

 2002 قائم باإلعمال آذار عبد اللطيف

 2002 قائم باإلعمال بشرى علي

 2002 اإلعمالقائم ب حياة النابلسي

 2002 قائم باإلعمال دالل أبو شاهين

 2002 قائم باإلعمال رجاء مريم

 2002 قائم باإلعمال رنا الصياح

 2002 قائم باإلعمال مها أبو حمرة

 2002 قائم باإلعمال نعمت الداهوك

 2003 قائم باإلعمال ناهد سعود

 2004 قائم باإلعمال مرسل مرشد

 2004 عمالقائم باإل مروان احمد

 2005 قائم باإلعمال ريمة الحربات

 2005 قائم باإلعمال سهام عربي
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سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 المرتبة الحالية

 2005 قائم باإلعمال غانا حسن

 2005 قائم باإلعمال ماجدة حسيان

 2005 قائم باإلعمال نجوى خضر

 2006 قائم باإلعمال احمد بليلي

 2006 قائم باإلعمال سعاد معروف

 2006 قائم باإلعمال ممتاز الشايب

 2006 قائم باإلعمال موفق حماد

 2006 قائم باإلعمال وسام الحموي

 2006 قائم باإلعمال وفاء العيسى

 2007 قائم باإلعمال ماهر النجار

 2007 قائم باإلعمال عالويالماهر 
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  القتصاداكلية 
  

  
  

  .برامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2124855:هاتف
  ++ 963 11 2119810:فاآس

  duecnfac@gmail.com: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1956أحدثت عام 
  .إدارة األعمال -
  .االقتصاد والتخطيط -
  .المحاسبة  -
  .اإلحصاء -
 . مصارف والتأمينال -

 .المحاسبة:التعليم المفتوح  -
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًامصطفى العبد اهللا  الكفري. د.أ عميد الكلية 
 عضوًا بطرس ميالة. د.أ نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا عابد فضيلة. د.م.أ نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا حسين الفحل. د.م.أ  االقتصاد رئيس قسم
 عضوًا حسين دحدوح.د.أ  المحاسبة رئيس قسم
 عضوًا عمار ناصر آغا. د.م.أ اإلحصاء التطبيقي رئيس قسم
 عضوًا جمال اليوسف.د.م.أ إدارة األعمال  رئيس قسم
 عضوًا عانعلي آن.د.أ المصارف والتأمين رئيس قسم

 عضوًا  ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا  ممثل الطالب

 عضوًا  ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
  ـ قسم االقتصاد والتخطيط1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام 
 والدقيق

المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها
 العلمية

يخ التعيين في تار
 المرتبة الحالية

االتحاد  التنمية االقتصادية  عبد الرحيم بوادقجي
  30/08/1982 أستاذ 1972 السوفيتي

اقتصاد النقود   آمال شرف
 والمصارف

االتحاد 
  1982/11/06 أستاذ 1975 السوفيتي

  26/11/1985 أستاذ 1975 فرنسا اقتصاد مالي  الياس نجمة

تنمية ، اقتصاد سياسي  كفريمصطفى العبد اهللا  ال
 16/07/1995 أستاذ 1980 بولونيا  اقتصادية

 17/07/1996 أستاذ 1979 رومانيا التخطيط االقتصادي  موسى الغرير

 09/06/2001 أستاذ 1981 روسيا تخطيط القوى العاملة  محمد جميل عمر  

 11/01/2010 أستاذ  1988 ألمانيا حسابات اقتصادية قومية  رسالن خضور

 25/07/2007 أستاذ  1989 ألمانيا اقتصاديات التنمية  عدنان سليمان

االقتصاد والتنظيم في   محمد المرعي
 16/09/2007 أستاذ  1991 بولندا الصناعة

االتحاد اقتصاد وتخطيط الزراعة  معتز نعيم
 8/01/2008 أستاذ  1991 السوفيتي

 19/12/2007 أستاذ  1990 أوآرانيا اقتصاد زراعي  رانيا الدروبي

 17/12/1999أستاذ مساعد 1992 روسيا اقتصاد سياسي  حبيب محمود

 27/11/2001أستاذ مساعد 1989 ألمانيا اقتصاديات الصناعة  عابد فضلية

تشكل ، علوم اقتصادية  زياد زنبوعة
 أسعار

االتحاد 
 01/06/2002أستاذ مساعد 1994 السوفيتي

بالبيانات تحليل إحصائي   حسن حجازي
 16/08/2003أستاذ مساعد 1998 سوريا السكانية

العالقات االقتصادية   حسين الفحل
 11/01/2007أستاذ مساعد 1989 ألمانيا الدولية

االتحاد  اقتصاد البلدان النامية  محمود زنبوعة 
 21/01/2007أستاذ مساعد 1991 السوفيتي

 14/02/1991 مدرس 1989 ألمانيا اقتصاد صناعي  غسان محمود ابراهيم

 02/12/1991 مدرس 1989 ألمانيا تحليل اقتصاد آلي  ليلى جزائرلي

 09/07/2000 مدرس 1991 فرنسا اقتصاد دولي  أديب ميالة

النظرية االقتصادية   مدين علي  
 31/08/2003 مدرس 2003 سوريا الدولية

 17/07/2007 مدرس 2005 بريطانيا فلسفة في االقتصاد  هيثم عيسى
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام 
 والدقيق

المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 26/02/2008 مدرس 2007 فرنسا اقتصاديات الخدمات ثائر سلطان

 26/05/2009 مدرس 2009 فرنسا السياسة الدوليةو االقتصاد مظهر يوسف

 21/06/2010 مدرس 2005 حلب تخطيطو تنمية خضر صالح قبالامحمد 

 13/1/2009 مدرس 2008 فرنسا تاريخ الفكر االقتصادي همام الجزائري

    قيد التعيين   فرنسا  التحليل الجزئي  قيس خضر

   قيد التعيين 2009 المانيا اقتصاد رياضي شادي بيطار

    يينقيد التع   فرنسا  نقديو اقتصاد مالي  ياسر المشعل

   قيد التعيين  بريطانيا األسواق المالية سليمان موصلي

  
  
  

  اإلحصاء قسم ـ 2
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
 المرتبة العلمية

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 2003/07/16 أستاذ 1977 فرنسا بحوث العمليات  خلف مطر الجراد

 عدنان حميدان
إحصاء عينات وتصميم

 تجاري
االتحاد 
15/06/2004 أستاذ 1989 السوفيتي  

 عبد الرزاق الفاضل
استخدام الرياضيات في

 اإلحصاء
 2005/05/02 أستاذ 1979 رومانيا

 2006/07/02 أستاذ  1988  المانيا إحصاء سكاني  مطانيوس مخول

 2006/09/27 أستاذ  1986 فرنسا علوم رياضية أنفورماتيك  شفيق عربش 

 2009/10/19 أستاذ  1990 روسيا إحصاء حيوي  فريد الجاعوني

 1999/08/30 أستاذ مساعد 1992 روسيا رياضيات مالية عامة  عبد الكريم حسين

 2004/01/18 أستاذ مساعد 1992 روسيا إحصاء عينات وتصميمها  عدنان غانم

 2004/01/19 أستاذ مساعد 1991 ياروس اقتصاد قياسي  قاسم النعيمي

 2005/08/02 أستاذ مساعد 1992 روسيا رياضيات تأمين   عمار ناصر آغا

 2007/02/22 أستاذ مساعد 1999 دمشق المعالجة اآللية للمعلومات  ميساء حمشو

 حيدر عباس
األساليب الرياضية

 االقتصادية 
 2007/12/05 أستاذ مساعد 1999 روسيا
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 ةاالسم والشهر
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
 المرتبة العلمية

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 1994/11/02 مدرس 1992 روسيا االقتصاد الرياضي  ياسر الجندي

 منذر العواد
الطرق االقتصادية

 والرياضية
 1995/05/04 مدرس 1993 روسيا

 1995/11/27 مدرس 1994 فرنسا جة اآللية للمعلوماتالمعال  عثمان نقار

 19/5/2002 مدرس 2001 دمشق إحصاء رياضي  هدى الروماني

 2010/05/10 مدرس 2009 بريطانيا أنظمة التشغيل أريج الزحيلي

  
  
  

  ـ قسم إدارة األعمال  3
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

انيله  
 المرتبة العلمية

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 علي إبراهيم الخضر
تنظيم وتخطيط الشركات

 الصناعية
االتحاد 
 1997/07/01 أستاذ 1982 السوفيتي

 طارق الخير 
مسائل تحسين اإلدارة

 الصناعية
 2000/11/11 أستاذ 1977 بلغاريا

 2003/06/11 أستاذ 1986 ومانيار نظم معلومات وأساليب كمية  محمد الحسين 

 2006/08/27 أستاذ  1990 روسيا نظرية اإلدارة  محمد جودت ناصر

 2007/01/17 أستاذ  1989 المانيا نظرية اإلدارة  بيان حرب

 1999/12/27 أستاذ مساعد 1990 المانيا إدارة األعمال واإلنتاج  يونس عواد

 2000/05/28 أستاذ مساعد 1990 سيارو نظرية القرارات اإلدارية  جمال اليوسف

 2000/06/09 أستاذ مساعد 1993 روسيا التسويق  غياث ترجمان

 2001/11/25 أستاذ مساعد 1991 اوآرانيا وظائف اإلدارة  عيسى ملدعون

 2005/02/22 أستاذ مساعد 1996 دمشق إدارة عامة  دياال الحج عارف 

 2005/03/01 أستاذ مساعد 1989 المانيا لمشروعاإلدارة المالية في ا  فواز صالوم الحموي

 محمد الجاسم
إدارة مؤسسات التجارة  

 الداخلية والخارجية
 2006/11/20 أستاذ مساعد 1993 اوآرانيا

 2006/06/04 مدرس 2001 رومانيا إدارة المؤسسات الخدمية  تيسير زاهر

 2006/07/23 مدرس 2005 سورية إدارة الجودة الشاملة  رعد الصرن
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الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

تاريخ التعيين في  المرتبة العلمية نيلها
 المرتبة الحالية

 2006/11/29 مدرس 2000 سورية في التطوير التنظيمي  ريم رمضان

 2007/04/16 مدرس 2006 مصر نظم المعلومات اإلدارية  سليمان عوض

  أيمن ديوب
 

 2007/06/24 مدرس 2006 مصر التنمية اإلدارية 

 2007/08/13 مدرس 2002 حلب التسويق الدولي  سامر المصطفى

 06/12/2007 مدرس 2007 بريطانيا في اإلدارة اإلستراتيجية  رامي األيوبي

 07/11/2007 مدرس 2007 سلوفاآيا إدارة الموارد البشرية  بسام التزه

 18/11/2007 مدرس 2007 مصر ارد البشريةإدارة المو  فداء ناصر

  16/09/2008  مدرس 2007  فرنسا  طرائق كمية إدارة أعمال  زكوان قريط

إدارة األعمال علوم في  مجد صقور
  09/12/2009  مدرس 2008  بريطانيا  اإلدارة الدولية

  05/05/2010  مدرس 2009  فرنسا  إدارة االستثمارات  غزوان علي

  29/6/2010  مدرس 2001  قدمش  ادارة  مهند ارناؤوط

 قيد التعيين مدرس 2009 فرنسا نظم المعلومات االدارية حيدر عبد اهللا

  
  
  

  ـ قسم املصارف والتأمني4
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
تاريخ  مصدرها

 المرتبة العلمية نيلها
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 2006/03/07 أستاذ 1991 المانيا اد مالياقتص  علي كنعان

 2006/08/01 أستاذ  1989 المانيا تحليل اقتصاد نقدي  أكرم الحوراني

 2001/04/28 أستاذ مساعد 1989 المانيا مكننة حسابات  عبد الرزاق محمد قاسم

 ياسر بو حسون
في المالية وتداول النقود

 واألثمان
 11/6/2002 أستاذ مساعد 1991 موسكو

 عادل قضماني
محاسبة المصارف وشركات

 التأمين
 12/7/2000 أستاذ مساعد 1993 فرنسا

 عبد الرزاق حساني
األسواق المالية  

 واالستثمارات الدولية
 2003/11/01 مدرس 2003 دمشق

 2005/06/02 مدرس 2004 فرنسا  العلوم اإلدارية احمد العلي
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
تاريخ  مصدرها

 المرتبة العلمية نيلها
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 2006/03/07 أستاذ 1991 المانيا اقتصاد مالي  علي كنعان

 26/02/2008  مدرس 2006 فرنسا  أسواق مالية  رغيد قصوعة

 09/02/2010  مدرس 2009  بريطانيا  إدارة مؤسسات مالية  محمد سامر القصار

 12/4/2006  مدرس 2005  دمشق  محاسبة منشآت مالية  رانيا الزرير

 1/7/2010 مدرس 2008 دمشق عمليات مصرفية محمد حمرة

  

  ـ قسم احملاسبة5
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
تاريخ  مصدرها

 المرتبة العلمية نيلها
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 قاضيحسين ال
نظرية،مراجعة حسابات
 المحاسبة

 1987/07/07 أستاذ 1976 مصر

 صافي فلوح 
دور المصارف في تمويل

 المشاريع
 1988/06/25 أستاذ 1975 فرنسا

يف وتحليل حمحاسبة التكال   محمد الجليالتي
 النشاط االقتصادي

 1992/08/23 أستاذ 1975 روسيا

 1994/04/15  أستاذ 1986  روسيا  محاسبة تكاليف معيارية  نواف فخر

 2000/09/12 أستاذ 1988 المانيا تحليل ودراسة الميزانيات  اسماعيل اسماعيل

 2001/10/21 أستاذ 1986 فرنسا محاسبة ضريبية   خالد الخطيب 

 2003/05/21 أستاذ  1992 دمشق محاسبة حكومية   محمد خالد المهايني 

 2005/01/19 اذ أست 1989 المانيا مكننة حسابات  حسن زكي 

 2005/10/5 أستاذ  1989 المانيا أصول المراجعة والحسابات  حسين دحدوح 

 2005/11/17 أستاذ  1991 روسيا محاسبة حكومية  بطرس ميالة 

 2006/08/27 أستاذ  1991 بريطانيا محاسبة إدارية  نبيل الحلبي 

 عطا اهللا خليل
نشاطمحاسبة وتحليل
 اقتصادي

االتحاد 
 2006/10/17 أستاذ  1986 فيتيالسو

 3/5/2010 أستاذ  1988 المانيا تحليل مالي  رشا حمادة

 2/7/2009 أستاذ  1998 بيالروسيا محاسبة تكاليف معيارية  ابراهيم  ميدة

 1999/07/14 أستاذ مساعد 1989 المانيا محاسبة مصرفية  نضال العربيد  
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 الشهادة العلمية واالختصاص االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

تاريخ التعيين في  المرتبة العلمية نيلها
 المرتبة الحالية

 عقبة الرضا
المحاسبة المالية وتحليل
 النشاط االقتصادي

 2004/07/21 أستاذ مساعد 1992 روسيا

محاسبة مالية وتحليل النشاط  مها ريحاوي
  االقتصادي

بيال 
 2004/08/18  أستاذ مساعد 1993  روسيا

بيال  نظرية المحاسبة  مأمون حمدان
 2004/12/22 أستاذ مساعد 1992 روسيا

 2005/04/27 أستاذ مساعد 1989 المانيا مراجعة الحسابات  عصام قريط

 2006/07/09 أستاذ مساعد 1997 دمشق محاسبة مالية  عبد الرحمن مرعي

 2006/08/07 أستاذ مساعد 1989 المانيا محاسبة حكومية  ابراهيم  العدي

 2007/01/11 أستاذ مساعد 1989 المانيا نظرية المحاسبة  تيسير المصري

 2007/01/11 أستاذ مساعد 1994 بولونيا محاسبة منشآت مالية  محي الدين حمزة 

 1993/07/18 مدرس 1989 المانيا محاسبة مالية  غسان محمد ابراهيم

 2000/08/07 رسمد 1979 فرنسا المحاسبة اإلدارية  راغب الغصين

 2003/11/13 مدرس 2002 دمشق محاسبة النفط  سمير الريشاني

 2005/06/16 مدرس 2003 دمشق محاسبة ضريبية  شوقي كريم

 هدى الحصري
أنتاج،محاسبة زراعية
 حيواني

 2006/07/03 مدرس 2006 بريطانيا

 2006/02/08 مدرس 2005 مصر نظرية المحاسبة  علي اليوسف

 5/12/2005 مدرس 2004 سورية محاسبة التكاليف   منى فرحات

 06/12/2007 مدرس 2006 بريطانيا محاسبة النفظ  هبة مسعود

 08/11/2007 مدرس 2007 دمشق محاسبة مالية  أحالم الشيخ

 20/12/2007 مدرس 2000 المانيا محاسبة مشافي باسل أسعد

  ينقيد التعي 2006 فرنسا مراجعة حسابات رياض عبد الرؤوف
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  أعضاء الهيئة الفنية 

سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 المرتبة الحالية

 2002 قائم باإلعمال سمر حبيب

 2005 قائم باإلعمال مي مخلوف

 2006 قائم باإلعمال طالب العلي
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  احلقوقكلية 

  
  

  .برامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2123755:هاتف
  ++ 963 11 2119838:فاآس

  law@damasuniv.shern.net-dean: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1913أحدثت عام 
  .القانون الخاص -
  .القانون العام -
  .القانون الدولي -
  .القانون التجاري -
 . القانون الجزائي -

 :التعليم المفتوح  -
 الدراسات القانونية  
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا محمد الحسين. د.أ عميد الكلية 
 عضوًا ياسر الحويش. د.م.أ نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا لنديماهر م .د.م.أ نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا مهند نوح. د.م.أ القانون العام رئيس قسم
 عضوًا أمل يازجي. د.م.أ  القانون الدولي رئيس قسم
 عضوًا محمد سامر عاشور. د.م القانون التجاري رئيس قسم
 عضوًا عبد الجبار الحنيص. د.م.أ القانون الجزائي رئيس قسم
 عضوًا صلمحمد وا.د.أ القانون الخاص رئيس قسم

 عضوًا محمد خير العكام.د ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا أحمد الحمادي ممثل الطالب

 عضوًا قحطان الخيري ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية

  
  ـ قسم القانون التجاري 1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها صدرهام

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 18/1/1997 أستاذ 1986 بريطانيا القانون التجاري البحري محمد فاروق أبو الشامات 

 24/8/2002 أستاذ 1988 فرنسا التأمين جمال الدين مكناس   

 1994 فرنسا القانون االقتصاد الدولي موسى متري 
أستاذ

 ساعدم
26/3/2006 

 محمد سامر عاشور 
في القانون التجاري

 البحري
 7/9/2002 مدرس 2001 مصر

 25/9/2005 مدرس 2004 فرنسا القانون التجاري هيثم الطاس 

 10/10/2006 مدرس 2005 مصر تجارة الكترونية محمد سعيد اسماعيل 

 2006  مصر  قانون جوي  بسام شيخ العشرة
 مدرس

11/4/2007  

 2002  فرنسا  قانون جوي  الجنديسهير 
 مدرس

7/6/2010  

  قيد التعيين 2009 انكلترا نقل جوي إيمان نابوش

  قيد التعيين 2010 فرنسا أعمال مصرفية ميسون المصري

  
  
  
  
  
  
  



87 
 

  
  ـ قسم القانون اجلزائي2

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 لميةالع
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 07/03/2004 أستاذ 1988 فرنسا القانون الجزائي بارعة القدسي

 02/07/2000 أستاذ مساعد 1990 فرنسا قانون العقوبات الخاص عماد عبيد 

  أستاذ مساعد 1995 فرنسا حداث الجانحيناأل عبد الجبار الحنيص 
 

11/06/2002 

 صفاء أوتاني  
علم،ون الجزائيالقان

 العقاب
  25/2/2009  أستاذ مساعد 2002 فرنسا

 10/05/2003 مدرس 2002 مصر القانون العقوبات منال المنجد 

 22/12/2009 مدرس 2009 فرنسا قانون العقوبات الخاص عيسى مخول

 11/3/2010 مدرس 2009 فرنساعلوم جنائية- قانون خاص يوسف الرفاعي

 حسام الدين ساريج
ون العقوباتالقان

 االقتصادية الخاص
 2008 مصر

 مدرس
14/3/2010 

 سماح اآلغا
جرائم-قانون جزائي
 األعمال

 2008 انكلترا
 مدرس

15/3/2010 

  مدرس 2010 فرنساعلوم جنائية- قانون خاص تميم ميكائيل

  
  

  ـ قسم القانون اخلاص3
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها امصدره

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 02/06/2007 أستاذ 1995 سوريا القانون الخاص محمد واصل 

 29/05/2002 أستاذ مساعد 1991 فرنسا القانون الخاص جودت هندي  

 24/8/2009 أستاذ  1995 فرنسا أصلية، القانون الخاص محمد حاتم البيات  

 08/12/2004 أستاذ مساعد 1997 فرنسا أصلية، القانون الخاص لحراكيأحمد ا 

 22/01/2006 أستاذ مساعد 1999 مصر القانون المدني المقارن أيمن أبو العيال  
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 علي الجاسم 
عقود ، القانون المدني
 مسماة

 19/10/2006 أستاذ مساعد 1999 مصر

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام 
 الدقيقو

المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 27/03/2007 أستاذ مساعد 2000 فرنسا القانون الخاص فواز صالح 

  9/9/2008  أستاذ مساعد 2002 سوريا القانون المدني أمل شربا 

  18/6/2009  أستاذ مساعد 2004 فرنسا القانون الخاص محمد عرفان الخطيب 

  عماد قطان 
 )إعارة( 

القانون الخاص 
 والمقارن

 15/05/2002 مدرس 2000 فرنسا

 01/02/2006 مدرس 2005 سوريا القانون الخاص كندا الشماط 

محمد عمار تركمانية  
 )إعارة(  غزال

القانون الخاص الحقوق 
 العينية

 18/05/2006 مدرس 2004 فرنسا

 08/01/2007 مدرس 2004 افرنس القانون الخاص محمد سامر قطان 

 19/06/2007 مدرس 2005 مصر القانون الخاص باسمة دباس 

القانون الخاص الحقوق  نبيل المقداد
 العينية

 2004 فرنسا
 مدرس

15/11/2007  

  طاهر دامرجي
، القانون الخاص

 تشريعات اجتماعية
 2007 لبنان

 مدرس
13/10/2008  

  جمال مذكور
  )خدمة علم( 

، القانون الخاص
 تشريعات اجتماعية

 2008 مصر
 مدرس

11/10/2009  

 رشا رحال
، القانون الخاص

 تشريعات اجتماعية
  قيد التعيين 2010 سوريا
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  ـ قسم القانون الدويل4

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 لحاليةالمرتبة ا

 21/10/1986 أستاذ 1976 فرنسا القانون الخاص فـؤاد ديب

 09/02/2002أستاذ مساعد 1990 فرنسا القانون الخاص أحمد عبد العزيز

 7/11/2004أستاذ مساعد 1996 فرنسا اإلرهاب الدولي أمل يازجي

 08/12/2004أستاذ مساعد 1993 امريكا القانون الدولي العام ماجد الحموي

 )إعارة( اض العجالنيري
، القانون الدولي العام
 منظمات دولية

 08/12/2004أستاذ مساعد 1993 بريطانيا

 22/03/2007أستاذ مساعد 2001 مصر القانون الدولي العام ياسر الحويش

 ماهر ملندي
القانون الدولي
 االقتصادي

  16/4/2009 أستاذ مساعد 1999 فرنسا

 03/02/1997 مدرس 1993 بيال روسيا لي اإلنسانيالقانون الدو نور الدين خازم

 27/02/2001 مدرس 1993 فرنسا القانون الدولي العام هواش شاهين

 18/11/2002 مدرس 2001 مصر القانون الدولي العام جاسم زكريا

 11/06/2003 مدرس 2001 مصر القانون الدولي العام إبراهيم دراجي

 12/10/2004 مدرس 2002 ورياس القانون الدولي العام مايا دباس

 25/09/2005 مدرس 2004 مصر القانون الدولي العام سوسن بكة

 04/10/2006 مدرس 2005 سوريا الخاصالقانون الدولي  وفاء فلحوط

 22/2/2008 مدرس 2007 مصر القانون الدولي العام عماد الدين المحمد
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  ـ قسم القانون العام5

 االسم والشهرة
ة العلميةالشهاد

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 20/05/1999 أستاذ 1984 فرنسا القانون الدستوري فيصل كلثوم

 19/07/2000 أستاذ 1989 فرنسا القانون العام يوسف شباط

 18/10/2000 ذأستا 1988 فرنسا القانون اإلداري محمد الحسين

 محمد الحالق
القانون العام مالية عامة 

 وتشريع الضريبي
 01/05/2007 أستاذ 1988 فرنسا

 31/12/2001 أستاذ مساعد 1994 فرنسا القانون الدستوري أحمد اسماعيل

  18/12/2007  أستاذ مساعد 2001 مصر القانون العام نجم األحمد

  11/10/2007  ذ مساعدأستا 2002 مصر القانون اإلداري مهند نوح

 01/11/1994 مدرس 1992 بريطانيا اإلدارة العامة عبد الرحيم الصفدي

 18/07/2004 مدرس 2003 مصر المالية العامة محمد خير العكام

 21/12/2004 مدرس 2003 مصر القانون الدستوري جميلة الشربجي

 14/02/2005 مدرس 2002 سوريا القانون المالية العامة مي محرزي

 31/03/2005 مدرس 2003 سوريا القانون المالية العامة محمد العموري

 31/07/2006 مدرس 2005 مصر القانون المالية العامة جميل الصابوني

 حسن البحري
،القانون العام.د

 الدستوري
 29/11/2006 مدرس 2006 مصر

  20/11/2006 مدرس 2006 مصر القانون المالية العامة  بشار آل فخري

تشريع،القانون العام  نى أدلبيم
  28/5/2007 مدرس 2006 مصر  الضريبي

 عمار تركاوي
تشريع،القانون العام

 18/2/2008 مدرس 2007 مصر  الضريبي
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  الزراعةكلية 
  

  
  اآن برزةسأبو جرش ـ م –دمشق : العنوان

  ++ 963 11 5132450:هاتف
     5132451 11 963  ++  
  ++ 963 11 5116352:فاآس

  dam@net.sy‐fac‐agri: البريد اإللكتروني
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 3/1/1963تاريخ /  84/ بالمرسوم التشريعي رقم  1963أنشئت كلية الزراعة عام 
  :وتضم األقسام اآلتية

  .وتتبعه شعبة علوم األغذية ، قسم علوم األغذية - 1
اإلرشـاد  و شعبة واحدة هي االقتصـاد الزراعـي   وتتبعه حالياً، قسم االقتصاد الزراعي - 2

  .الزراعي
  .وتتبعه شعبة التربة واستصالح األراضي ، التربة علوم قسم - 3
  .وتتبعه شعبة وقاية النبات ، قسم وقاية النبات - 4
  .وتتبعه شعبة الهندسة الريفية ، قسم الهندسة الريفية - 5
  .المجترات شعبة الدواجن وشعبة حالياً  وتتبعه، قسم اإلنتاج الحيواني - 6
وتتبعه حالياً شعبة واحدة هي شعبة الحراج والبيئة ، الموارد الطبيعية المتجددة والبيئةقسم  - 7

.  
  .وتتبعه شعبة المحاصيل الحقلية ، قسم المحاصيل الحقلية - 8
 .وتتبعه شعبة البساتين ، تنةالبسعلوم قسم  - 9

  قسم العلوم االساسية -10
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : ف مجلس الكلية من السادةيتأل
  

 رئيسًا حمزة بالل .د.أ عميد الكلية 
 عضوًا موئيل موسىاص .د.أ نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا محمد خير طحلة .د.أ نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا محمد حسني جمال . د.أ علوم البستنةرئيس قسم 
 عضوًا موسى عبود .د.أ يوانياألنتاج الح رئيس قسم
 عضوًا أسكندر اسماعيل .د.أ االقتصاد الزراعي رئيس قسم
 عضوًا  حسن حبيب .د.أ علوم التربة رئيس قسم
 عضوًا صياح أبو غرة .د.أ علوم األغذية رئيس قسم
 عضوًا  محمود صبوح .د.أ المحاصيل الحقلية رئيس قسم
 عضوًا ر إبراهيمبشا .د الهندسة الريفية رئيس قسم
 عضوًا أنور المعمار .د.أ وقاية النبات رئيس قسم

  عضوًا ناصر داوود. د.م.أ  الموارد الطبيعية المتجددة والمائيةقسم رئيس 
  عضوًا  إحسان موصللي. د.م  قسم العلوم األساسيةرئيس 

  عضوًا  لؤي أصالن. د.أ  رئيس مرآز المكافحة الحيوية
 عضوًا إحسان موحدي.د  ممثل نقابة المعلمين

 عضوًا بشار نخلة ممثل الطالب
 عضوًا محمد طرشة ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
  ـ قسم االقتصاد الزراعي1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
التعيين في تاريخ 

 المرتبة الحالية

 محمود ياسين
إدارة،اقتصاد زراعي
 مزارع

 25/12/1983 أستاذ 1973 روسيا

 02/10/1994 أستاذ 1974 روسيا تعاون زراعي، اقتصاد اسكندر اسماعيل

 علي عبد العزيز
تنظيم،اقتصاد زراعي
 وتخطيط

 29/11/2006 أستاذ 1982 روسيا

 سمعان العطوان
تنظيم،اقتصاد زراعي

 وإدارة مزارع
 2007 أستاذ 1990 روسيا

 12/05/1992 مدرس 1988 المانيا إدارة مالية عبد الكريم مقداد

 18/03/1993 مدرس 1992 بلغاريا تخطيط زراعي نواف فريجات

 01/07/2002 مدرس 2000 سلوفاكيا تحليل وتقويم مشاريع أيهم الحمصي

 15/05/2004 مدرس 2003 الهند تخطيط إرشادي محمد العبد اهللا

 2008 مدرس 2007 بريطانيا إحصاء زراعي. د احمد عبداهللا

 2010 مدرس 2005 مصر برمجة كومبيوتر. د خالد السلطان

 2009 مدرس 2008 بريطانيا تنمية ريفية. د رواد أشتي

 عفراء سلوم
 اقتصاد ريفي.د

سياسات تطور ريفي ( 
 )متكامل 

 2009 بريطانيا
معيدة عائدة 

 ن االيفادم
 

  
  

  ـ قسم اإلنتاج احليواني2
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

 20/03/1983 أستاذ 1973 فرنسا الدواجن إنتاجو تربية عيسى حسن

 05/06/1990 ستاذأ 1979 مصر أمراض دواجن ابراهيم مهرة

 19/05/1993 أستاذ 1979 روسيا تربية األسماك معذى خليف



95 
 

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 العلمية
تاريخ التعيين 
في المرتبة 
 الحالية

 24/11/1998 أستاذ 1987 أمريكا فيزيولوجيا تناسل الحيوان سليمان سلهب

 18/07/1999 أستاذ 1982 اليابان فيزيولوجيا الدواجن عبد الحميد زكريا

 محمد ربيع المرستاني
فيزيولوجيا التناسل الغدد

 الصم
 31/01/2000 أستاذ 1989 ألمانيا

 01/02/2000 أستاذ 1989 ألمانيا رعاية ووراثة الدواجن محمد محروس

 29/04/2000 أستاذ 1989 ألمانيا فيزيولوجيا اإلدرار شحادة قصقوص

 03/09/2000 أستاذ 1989 ألمانيا رعاية األبقار صاموئيل موسى

 24/12/2002 أستاذ 1990 موسكو الدواجن تكنولوجيا انتاج ياسين هاشم

 24/12/2002 أستاذ 1991 بولندا الدواجن تكنولوجيا انتاج محمد ايمن السعدي

 19/01/2004 أستاذ 1988 ألمانيا تغذية الدواجن موسى عبود

 04/01/2006 أستاذ 1989 ألمانيا تحسين وراثي لألبقار بسام عيسى

 25/07/2007 أستاذ 1991 فرنسا تصنيع مواد العلف يحيى القيسي

 باسم اللحام
األغنام وتكنولوجياإنتاج

 الصوف
 29/12/1998 أستاذ 1990 موسكو

 30/01/2000 أستاذ مساعد 1992 موسكو األسماك علم أمير عريشة

 رئيف حنون
صحة الحيوان وأمراض

 الدواجن
 15/07/2004 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا

 17/07/2005 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا رعاية األبقار الحلوب جمال سكوتي

 13/06/1995 مدرس 1994 موسكو تربية الخيول طارق عبد الرحيم

 2008 سوريا إنتاج األرانب. د عمار حبشية
مدرس 
 متمرن

30/05/2010 

  

  البيئيةو املوارد الطبيعية املتجددةـ قسم 3

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

 عبد العزيز الصباغ
كيمياء،فيزيولوجيا النبات
 حيوية

03/02/1985 أستاذ 1974 روسيا

27/09/1987 أستاذ 1975 فرنسا  بيئة المراعي  عبد اهللا أبو زخم

10/03/1996 أستاذ 1981 رومانيا  تشجير ومشاتل حراجية  أكرم الخوري
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الشهادة العلمية  االسم والشهرة
المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها واالختصاص العام والدقيق

 العلمية
تاريخ التعيين 
في المرتبة 
 الحالية

 عبيدو محمد
إدارة مساقط المياه وتشجير

 األراضي الجافة
11/11/2000 أستاذ 1986 أمريكا

 وسيم الحكيم
العطريةالزينة والنباتات

 طبيةوال
10/07/1994 أستاذ مساعد 1988 فرنسا 

05/10/1997 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا  الغابات والحراج  عبد اهللا الرفاعي

13/12/1998 أستاذ مساعد 1990 روسيا  ابات وإدارتهاتنظيم الغ  أحمد جيرودية

22/03/2003 أستاذ مساعد 1990 روسيا  حماية الغابات  أحمد الحاج أحمد

13/05/2005 أستاذ مساعد 1991أوكرانيا  بيئة حراجية  فتحي بغدادي

06/11/2005 أستاذ مساعد 1991 روسيا  صيانة المراعي  ناصر داوود

16/11/2005 أستاذ مساعد 2000 المانيا  كنولوجيا األخشابت  محمود حميد

 محمد قربيصة
بذور ومشاتل،غابات

 حراجية
09/07/1992 مدرس 1991 روسيا 

12/07/2005 مدرس 2004 سورية مناخ وأرصاد  رجاء الصالح

11/07/2006 مدرس 2005 فرنسا مراعي  روضة الحاج خالد

07/06/2007 مدرس 1991 المانيا  علم النبات الخاص  عماد الصوص

  مدرس 2006 فرنسا دندرلوجيا - بيولوجياغابات  ثروات ابراهي

  

  ـ قسم احملاصيل احلقلية4
  
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

 11/01/2001 أستاذ 1986 أمريكا المحاصيل الزيتية، باتتربية ن محمود صبوح

 19/05/1983 أستاذ 1973 فرنسا شوندر سكري، تربية نبات حسن عزام

 28/02/2006 أستاذ 1980 روسيا إنتاج المحاصيل الحقلية رفيق صالح

 25/04/1995 أستاذ مساعد 1989 فرنسا إنتاج محاصيل العلف مامون خيتي

 05/05/2005 أستاذ مساعد 1992 أوكرانيا طفرات، ة نباتتربي مخلص شاهرلي

 08/08/2005 أستاذ مساعد 2000 الهند بيئة وفيزيولوجيا المحاصيل محمد أيمن شحادة العودة
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 06/11/2006 أستاذ مساعد 2000 مصر النباتات الطبية والعطرية روال يعقوب

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها يقالعام والدق

 نيلها
المرتبة 
 العلمية

تاريخ التعيين في 
 المرتبة الحالية

 18/06/2002 أستاذ مساعد 2002 سورية محاصيل ألياف مها حديد

 26/01/1993 مدرس 1991 روسيا محاصيل شبه استوائية يوسف نمر

 18/11/2002 مدرس 2002 فرنسا حيويةتقانات  سالم الوند

 14/06/2007 مدرس 2006 الهند راثة وتربية النباتعلم الو عدنان قنبر

  19/7/2010  مدرس 2009  الهند  إنتاج محاصيل حقلية حسين المحاسنة.د

  10/5/2009  مدرس  2009  بريطانيا  بقولإنتاج محاصيل  ريما رباح نصر.د

  

  ـ قسم اهلندسة الريفية5
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

 واالختصاص العام والدقيق
 هامصدر

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 01/10/1984 أستاذ 1974 بلغاريا الري الزراعي فاروق الشوا

 31/10/2002 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا الصرف الزراعي المغطى بشار ابراهيم

 31/10/2002 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا الري بالتنقيط عبد اهللا يعقوب

 29/05/2006 أستاذ مساعد 1992 ألمانيا هندسة الجرارات محمد ناصر حبوب

 10/10/1994 أستاذ مساعد 1993 أوكرانيا آالت زراعية رأفت العفيف

 02/06/1988 مدرس 1987 فرنسا الري والصرف أحمد فايز اسميطة

 03/06/1997 مدرس 1993 موسكو مقاومة المواد أسامة البدعيش

 11/09/2001 مدرس 2000 أمريكا نشآت مائيةم إيهاب جناد

 06/11/2001 مدرس 2001 بولونيا الصرف العمودي رياض بلدية

 30/01/2002 مدرس 2001 مصر محركات كهربائية محمود عبد اللطيف

 29/04/2005 مدرس 2004 مصر هندسة تصنيع زراعي أحمد عبود

 05/09/2005 مدرس 2003 روسيا مساحة محمد ديب بيروتي
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  ـ قسم علوم األغذية6

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

30/04/1986 أستاذ 1973 ارلندا الكيمياء الحيوية والتغذية غياث سمينة

03/12/1986 أستاذ 1975 نسافر حفظ وتصنيع األغذية صالح أبو الخير

05/07/2004 أستاذ 1985 فرنسا كيمياء األغذية محمد محمد

26/06/1993 أستاذ 1987 فرنسا كيمياء وتحليل األلبان صياح أبو غرة

12/06/2001 أستاذ 1995 اسبانيا ميكروبيولوجيا األلبان سمير سليق

20/03/1991 اذ مساعدأست 1983 فرنسا ميكروبيولوجيا األلبان أنطون طيفور

 عادل سفر
التقنيات الحيوية والصناعات

 الغذائية
25/08/1992 أستاذ مساعد 1987 فرنسا

01/03/2002 أستاذ مساعد 1991 أوكرانيا تكنولوجيا السكر محمد خير طحلة

03/11/2004 أستاذ مساعد 1992 بولونيا ميكروبيولوجيا األغذية عبد الوهاب مرعي

22/02/2005 أستاذ مساعد 1991 بولندا نولوجيا األلبانتك أحمد هدال

05/05/2005 أستاذ مساعد 1991 روسيا تصنيع اللحوم عبد الحكيم عزيزية

30/08/2006 أستاذ مساعد 1994 بولندا كيمياء وتحليل األغذية أنور الحاج علي

04/09/2006 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا ميكروبيولوجيا األغذية صباح يازجي

14/03/1993 مدرس 1992 أوكرانيا كيمياء عضوية عائشة بوظو

04/06/1995 مدرس 1989 أمريكا تكنولوجيا الزيوت والدهون نبيل بطي

23/12/1995 مدرس 1990 فرنسا أنزيمات ، كيمياء حيوية أمل كورية

23/03/1997 مدرس 1994 بولونيا تكنولوجيا اللحوم عبد الرحمن سماك

03/08/1997 مدرس 1990 روسيا تكنولوجيا وتخزين الحبوب شانبيه البا

 هدى حبال
مراقبة الجودة لضمان جودة

 المنتجات المصنعة
21/07/2004 مدرس 2003 مصر

 لينا المغربي
تصنيع األغذية وحفظها
 بالمعامالت الحرارية

13/10/2004 مدرس 2003 مصر

  2010 مدرس 2007 سوريا دكتوراه في ميكربولوجيه عهد أبو يونس
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 2009 مدرس 2007 سوريا تكنولوجيا الطحن جهاد سمعان

  علوم البستنةـ قسم 7

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

 1980 استاذ 1970 بريطانيا أنتاج الفاكهة محمد عدنان قطب

 فيصل حامد
تحسين وراثي ألشجار

 الفاكهة
03/11/1988 أستاذ 1977 روسيا

 1998 أستاذ 1983 انكلترا إنتاج نباتات الزينة نبيل البطل

 خليل المعري
زراعة أنسجة نباتية
 واكثار خضري

04/03/1999 أستاذ 1986 فرنسا

08/03/2003 أستاذ 1985 رومانيا كرمة ، إنتاج الفاكهة عماد العيسى

25/06/2003 أستاذ 1988 سورية إنتاج الفاكهة محمد حسني جمال

 عدنان الشيخ عوض
نباتات الزينة وتنسيق

 الحدائق
 2009 أستاذ 1989 ألمانيا

18/06/2007 أستاذ 1988 ألمانيا تخزين ثمار الفاكهة أحمد يونس

 سهيل حداد
،فيزيولوجيا النباتات
 تغذية معدنية

 2007 أستاذ 1990 فرنسا

 2008 أستاذ 1991 روسيا إنتاج الفاكهة محمد بطحة

 2008 أستاذ 1996 ألمانيا فيزيولوجيا الفاكهة حسان عبيد

  24/8/2002 أستاذ مساعد  1989  ألمانيا  تنسيق حدائق  غسان شورى

04/08/2003 أستاذ مساعد 1991 روسيا خضار، تحسين وراثي بسام أبو ترابي

 مواهب السوسو
،الفاكهةفيزيزلوجيا

 الزيتون
15/08/2005 أستاذ مساعد 1992 فرنسا

20/08/1996 مدرس 1992 روسيا إنتاج وتخزين الخضار ابراهيم البسيط

22/03/2004 مدرس 2003 مصر فيزيزلوجيا الفاكهة روال بايرلي

 رمزي مرشد
تربية المحاصيل

والخضر في الزراعة 
 المحمية

 2010 مدرس 2010 فرنسا

 صفاء نجال
انتاج خضر في الزراعة

 المحمية
 2010 مدرس 2009 فرنسا

 2010 مدرس 2008 سوريا نباتات طبية وعطرية راما أحمد عزيز
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 2010 مدرس 2010 فرنسا تصنيف نبات عبير سلمان

  
  علوم الرتبةـ قسم 8
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 لميةالع

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

 فالح أبو نقطة
تصنيف،علم التربة

 أراضي
17/05/1981 أستاذ  1970 موسكو

27/09/1979 أستاذ  1969 أمريكا ميكروبيولوجيا التربة نجم الدين الشرابي

16/09/1993 أستاذ  1979 فرنسا  ميكروبيولوجيا التربة  مصطفى البلخي 

25/09/2001 أستاذ  1987 فرنسا استصالح أراضي  الشاطرمحمد سعيد 

26/06/2006 أستاذ  1986 بلجيكا تصنيف األراضي  حسن حبيب

13/02/2007 أستاذ 1990 ألمانيا جيوكيمياء  عبد الرحمن السفرجالني

21/12/1995 مدرس 1994 روسيا استشعار عن بعد  وسيم المسبر

01/04/2000 مدرس 1999 مصر استصالح أراضي  حياة وطفة

01/09/2003 مدرس 2003 فرنسا صيانة التربة   عمران الشهابي

 2010 مدرس 2006 سورية علوم التربة أكرم البلخي

24/03/2009 مدرس24/04/2008 فرنسا صيانة تربة علوم تربة حسن المجمو

12/08/2010 مدرس 2009 فرنسا فيزياء التربة إياد سراي الدين

 سليم سليمان
فيزياء الترب المالحة

 واستصالحها
 التعيين دقي مدرس 2000 فرنسا

  

  وقاية النباتـ قسم 9

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

 محمد عادل فتيح
مكافحة،علم الحشرات

 ية نحلترب، حيوية
 1986 أستاذ 1972 فرنسا

 02/09/1985 أستاذ 1973 فرنسا أمراض نبات، فطريات جودت فضول

 1986 أستاذ 1977 مصر مبيدات حشرية فوزي سمارة
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 وجيه قسيس
، حشرات اقتصادية

تصنيف وبيولوجيا 
 الحشرات

 1992 أستاذ 1982 فرنسا

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام 
 قيقوالد

المرتبة  تاريخ نيلها مصدرها
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 
 الحالية

 28/10/1995 أستاذ 1983 فرنسا مبيدات األعشاب أنور المعمار

 14/01/1996 أستاذ 1976 فرنسا وبائيات، أمراض النبات محمد فواز العظمة

 حمزة بالل
آفات،حشرات اقتصادية
 مخازن

 08/07/2005 أستاذ 1987 فرنسا

 16/09/2005 أستاذ 1990 روسيا مكافح حيوية مفترسات لؤي أصالن

 عبد النبي بشير
،مكافحة حيوية للحشرات

 الطفيليات
 24/10/2005 أستاذ 1991 بلغاريا

 01/06/2006 أستاذ 1985 أمريكا بيئة الحشرات محمد زهير محملجي

 هشام الرز
تربية،حشرات اقتصادية

 النحل ودودة القز
 2007 أستاذ 1988 نسافر

 09/07/1994 أستاذ مساعد 1986 أمريكا علم االكاروسات مجد جمال

 2001 أستاذ مساعد 1990 بولونيا تصنيف قوارض أحمد داوود

 نذير دالل
مكافحة حيوية 

ميكروبيولوجية وسمية 
 المبيدات

 28/05/2001 أستاذ مساعد 1992 مولدافيا

 محمد جمال حجار
ارآث،مبيدات حشرات
 متبقية

 11/10/2001 أستاذ مساعد 1991 بريطانيا

 16/07/2003 أستاذ مساعد 1992 سورية أمراض نبات فيروسية هدى قواص

 9/11/2003 أستاذ مساعد 1988 فرنسا أمراض بكتيرية محمود أبو غرة

 24/12/2003 أستاذ مساعد 1990 فرنسا تربية النحل علي البراقي

 3/12/2004 أستاذ مساعد 1991 انياأوكر نيماتودا خالد العسس

 20/3/2005 أستاذ مساعد 1998 فرنسا فيسيولوجيا الفطور وليد نفاع

 10/10/2005 أستاذ مساعد 1999 مصر مبيدات فطور زكريا الناصر

 2005 أستاذ مساعد 1986 فرنسا فيروسات نباتية أمل خدام

 08/01/2001 مدرس 2000 ألمانيا أمراض ما بعد الحصاد ريم قبرصلي

 14/12/2002 مدرس 2002 مصر تحسين وراثي للنحل وفاء يعقوب
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 13/01/2003 مدرس 2002 فرنسا أمراض نبات بكتيرية عائدة جلول

 26/05/2004 مدرس 2003 الهند أعشاب مائية ضارة غسان ابراهيم

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام 
 والدقيق

لمرتبة ا تاريخ نيلها مصدرها
 العلمية

تاريخ التعيين 
في المرتبة 
 الحالية

 2005 مدرس 1985 أوكرانيا مبيدات حشرات. د دعاس عز الدين

 أحمد  مهنا
تقانة حيوية والخرائط

 الوراثية
 2005 مدرس 2000 ألمانيا

 2009 فرنسا مبيدات. د هيفاء السيدة
عائد من 
 األيفاد

2007 

 2009 مدرس 2009 بريطانيا تفيزيولوجيا الحشرا. د نسرين قطيش

 2009 مدرس 2009 ألمانيا نيماتودا. د مريم العبد القادر

  
  العلوم األساسيةـ قسم 10

  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

 عبد العزيز الصباغ
يويةحكيمياء

 )فيزيولوجيا(
 3/2/1985 أستاذ 1974 روسيا

07/03/1988 أستاذ 1974 كييف كيمياء بوليمرات عبد الجليل النفوري

20/03/1986 أستاذ 1975 كييف اصطناع عضوي لميس اليوسفي

 5/4/2003 أستاذ 1987 روسيا علم حيوان آدم فتوج

13/09/1997 عدأستاذ مسا 1991 ألمانيا كيمياء تحليلية هالة شيخاني

30/06/1996 مدرس 1988 مصر فيزياء الجسم الصلب احسان الموصللي

 7/6/2007 مدرس 1991 ألمانيا علم النبات الخاص عماد الصوص

08/02/1999 مدرس 1997 ألمانيا كيمياء زراعية محمد سمير الحافظ

 2008 مدرس 2007 سورية كيمياء تحليلية ريتا منصور
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  اء الهيئة الفنيةأعض

سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 المرتبة الحالية

  
  القسم

 الموارد الطبيعية المتجددة 2004 مدير أعمال محمد امين حمامي
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة 2004 مشرف على األعمال هالة تكريتي
 البيئةو

 موارد الطبيعية المتجددةال 2007 مشرف على األعمال محمد عمر
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة 2002 قائم باإلعمال سمر ضميرية
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة 2005  معاون قائم باإلعمال عبير صالح
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة 2007 قائم باإلعمال امل أبو سعيد
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة 2007  معاون مالقائم باإلع مانيا يونس
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة 2007  معاون قائم باإلعمال نجوى احمد
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة 2007  معاون قائم باإلعمال نسرين عبود
 البيئةو

 الموارد الطبيعية المتجددة   مشرف اعمال  سوسن عيطة
 البيئةو

 المحاصيل الحقلية 2005 مدير أعمال دبو الدين سعد أحمد
 المحاصيل الحقلية 2010 مشرف على األعمال احمد ضميرية
 المحاصيل الحقلية 2000 مشرف على األعمال هند سابا

 المحاصيل الحقلية 2007 مشرف على األعمال سوسن بشارة
 المحاصيل الحقلية 2007 مشرف على األعمال يمامة الحصري

 المحاصيل الحقلية 2001 قائم باإلعمال يحريم صب
 المحاصيل الحقلية 2010 مشرف على األعمال  رؤى الشيخ علي
 المحاصيل الحقلية 2007 قائم باإلعمال فاطمة الجنعير
 المحاصيل الحقلية 2010 قائم باألعمال  جمال صالح
 المحاصيل الحقلية 2010 قائم باألعمال معاون آنانة حسون
 االنتاج الحيواني 1991 مدير أعمال بيصبحي االيو

 االنتاج الحيواني 2003 مشرف على األعمال نبيل عدوي
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  سنة التعيين في المرتبة الجامعية االسم والشهرة

 القسم المرتبة الحالية

 االنتاج الحيواني 2004 مدير أعمال اسامة الصفدي

 علوم أساسية 2000  قائم باإلعمال رشا شبيرو

 االنتاج الحيواني 2001 قائم باإلعمال  )ندب لجامعة تشرين( رمنال منصو

 االنتاج الحيواني 2000  قائم باإلعمال منى آازار

 االنتاج الحيواني 2002  متفرغ قائم باإلعمال عبير سلوم

 االنتاج الحيواني 2002 متفرغ قائم باإلعمال علي آنعان

لحيوانياالنتاج ا 2002  متفرغ قائم باإلعمال فاتن بهلول  

 االنتاج الحيواني 2007 معاون قائم باإلعمال منار آحيلة

 االنتاج الحيواني 2008 قائم باألعمال معاون  وسام عساف

 االقتصاد الزراعي 2002  معاون قائم باإلعمال جهينة المما

 االقتصاد الزراعي 2002 مدير أعمال  فيوليت خلف

اد الزراعياالقتص 2000 مشرف على األعمال ندى الحسيني  

 االقتصاد الزراعي 2005 مدير أعمال خليل مال آراس

 االقتصاد الزراعي 2005 مدير أعمال رولى حاج ابراهيم

 االقتصاد الزراعي 2005 مدير أعمال محمد بشير سكر

 االقتصاد الزراعي 2005 قائم باإلعمال سمر اسماعيل

  االقتصاد الزراعي 2007 قائم باإلعمال انطون عجرم

  االقتصاد الزراعي 2010 مشرف على األعمال سعاد شماط

 االقتصاد الزراعي 2007 قائم باإلعمال مضر وقاف

 علوم البستنة 2003 قائم باإلعمال لينا رعد

 علوم البستنة 1995 مدير أعمال  سمبر أبو تراب

 علوم البستنة 2007 مشرف على األعمال رباب سنوبر

 علوم البستنة 2007 قائم باإلعمال رنا شحود

 علوم البستنة 2007 قائم باإلعمال صالح الدين فهد

 علوم البستنة 2007 قائم باإلعمال طارق السمعان

 علوم البستنة 2007 قائم باإلعمال مازن عبود

 علوم البستنة 2007 قائم باإلعمال نوران مصطفى

 علوم البستنة 2010 قائم باالعمال م نور شمه

 علوم البستنة 2008 باالعمال معاونقائم  م ريما مصة

 علوم البستنة 2006 مهندس م هايل ريحان

 علوم البستنة 2006 مهندس م نبيل الدباغ

 علوم البستنة 2009 مشرف على األعمال حنان شرابي

 علوم البستنة 2009 مشرف على األعمال را العيديا

 علوم البستنة 2009 مشرف على األعمال رفادة حرفوش

 علوم البستنة 2010 مشرف على األعمال ء عبد العظيموفا
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  سنة التعيين في المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 القسم المرتبة الحالية

 علوم التربة 2000 مشرف على األعمال عدنان بطحة

 علوم التربة 2007 مدير أعمال غازي المقداد

 علوم التربة 2010 مشرف على األعمال ميساء الكبرا

 علوم التربة 2007 قائم باإلعمال مان آريماي

 علوم التربة 18/06/2008 معاون(قائمة باألعمال منال الحافظ

 علوم التربة 2008 قائمة باألعمال معاون رزان صبح

 علوم األغذية 2005 مدير أعمال موفق مدور
 علوم األغذية 2007 مدير أعمال ندى شمبورش
 هندسة ريفية 2004 مدير أعمال احمد الشبعاني

 هندسة ريفية 2001 متفرغ قائم باإلعمال جميلة ملكاش

  هندسة ريفية 23/07/2007 قائم باألعمال متفرغ محمد سري

  هندسة ريفية  قائم باألعمال معاون إيمان عبد الرحمن

 علوم األغذية 2007 مشرف على األعمال عناية سيودة

غذيةعلوم األ 2007 مشرف على األعمال نسرين نجمة  

 علوم األغذية 1997 قائم باإلعمال آوثر حسون

 علوم األغذية 2001 قائم باإلعمال ايمان قاسم

 علوم األغذية 2005 مشرف على األعمال راما عزيز

 علوم األغذية 2001 قائم باإلعمال سعاد طالب

 علوم األغذية 2002 قائم باإلعمال رأفت اسماعيل

 علوم األغذية 2002  اونمع قائم باإلعمال فدوى حبيبة

 علوم األغذية 2007 قائم باإلعمال سحر العطار

 علوم األغذية 2007 قائم باإلعمال هالة خالد

 علوم األغذية 2008 قائم باألعمال معاون محمد باسل الدخل اهللا

 علوم األغذية 2008 قائم باألعمال معاون رنيم محمد

وم األغذيةعل 2006 قائم باألعمال عبيدةالعبد اهللا  
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  الشريعةكلية 
  
  

  برامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2128167:هاتف
  ++ 963 11 2119710:فاآس

  islamic@damasuniv.shern.net-dean: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1954أحدثت عام 
  .أصولهو سالميالفقه اإل -
  .الحديثو علوم القرآن -
  . العقائد واألديان -

  
 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 

 
  : يتألف مجلس الكلية من السادة

  
 رئيسًا بديع السيد اللحام. د عميد الكلية 

 عضوًا عبد العزيز حاجي .د نائب العميد للشؤون العلمية
 عضوًا البوطي محمد توفيق رمضاند .أ لطالبنائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون ا

 عضوًا محمد فاروق العكام. د.أ  أصولهو الفقه اإلسالمي رئيس قسم
 عضوًا حسان القاري.د  العقائد واألديان رئيس قسم
 عضوًا نصار نصار. د الحديثو القرآن رئيس قسم

 عضوًا  ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا  ممثل الطالب
 عضوًا  ب الدراسات العلياممثل طال
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
  

  ـ قسم العقائد واألديان1

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 االختصاص العام والدقيقو
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 2006/06/11 أستاذ مساعد 1996 الباكستان العقيدة اإلسالمية  حسان القاري

 2006/09/24 أستاذ مساعد 1996 الباكستان العقيدة اإلسالمية  أحمد الزبيبي

 2002/08/19 مدرس 1999 سوريا الفقه اإلسالمي  تيسير العمر

 2004/05/25 مدرس 2003 مصر الفلسفة اإلسالمية  أحمد الطعان الحاج

 2006/05/02 مدرس 2005 رمص الفلسفة اإلسالمية  خديجة العبد اهللا

 2006/10/31 مدرس 2005 مصر الفلسفة اإلسالمية  ثائر الحالق

 2008/04/03  مدرس 2007 مصر الفلسفة اإلسالمية  ريمه الصياد

 2008/05/29  مدرس 2007 مصر الفلسفة اإلسالمية  مدين الهواري

 2010/03/14  مدرس 2008  مصر الفلسفة اإلسالمية   علي عكام

 2009/12/27 مدرس 2008 مصر الفلسفة اإلسالمية  لندافمحمد ا

  
  

  أصولهو ـ قسم الفقه اإلسالمي2
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 1989/07/01 أستاذ 1977 القاهرة الحقوق  محمد فاروق العكام

 2006/08/02 أستاذ  1995 األردن أصول الفقه اإلسالمي   محمد الحسن البغا

 2007/07/24 أستاذ  1992 كراتشي الدراسات اإلسالمية  حمزة حمزة

 2007/12/30 أستاذ  1995 القاهرة الشريعة اإلسالمية أسامة الحموي

محمد توفيق 
 رمضان

 2004/04/29 ساعدأستاذ م 1998 دمشق أصول الفقه اإلسالمي 

 2005/12/12 أستاذ مساعد 1999 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  صالح العلي

 2007/07/30 أستاذ مساعد 2000 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  أحمد حسن

 2001/05/16 مدرس 1999 السودان أصول الفقه اإلسالمي  محمد حسان عوض
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 2002/07/11 مدرس 2001 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  عبد العظيم أبو زيد

محمد جنيد 
 الديرشوي

 2002/11/20 مدرس 2002 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله 

 2004/05/25 مدرس 2003 دمشق وأصولهالفقه اإلسالمي  محمد نجدات المحمد

 2004/11/01 مدرس 2004 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  تيسير برمو

 2004/11/09 مدرس 2004 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  هند الخولي

 2005/07/12 مدرس 2005 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  عبد المنعم سقا

 2006/10/30 مدرس 2006 صرم الشريعة اإلسالمية تيسير أبو خشريف

 2006/12/17 مدرس 2005 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  غيداء المصري

 2007/01/18 مدرس 2005 المغرب الفقه اإلسالمي وأصوله  محمود صالح

25/3/2008 مدرس 2007 سوريا الفقه اإلسالمي وأصوله نسيبة البغا  

جمعة المحمد حسن ال
 الموسى

  سوريا لهالفقه اإلسالمي وأصو
معيد عائد من 

 االيفاد
 قيد التعيين

  
  احلديثو ـ قسم علوم القرآن3

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

 واالختصاص العام والدقيق
 المرتبة العلمية تاريخ نيلها مصدرها

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 1965 القاهرة الحديث  نور الدين عتر
  أستاذ

 )تمديد خدمة(
1978/05/01 

 2008/05/26 أستاذ  1993 تونس تفسير القرآن وعلومه  محمد الشربجي

 2003/04/22 أستاذ مساعد 1996الباكستان الدراسات اإلسالمية نصار نصار

 2005/03/30 أستاذ مساعد 1999 دمشق الفقه اإلسالمي وأصوله  عماد الدين الرشيد

 2006/02/13 أستاذ مساعد 1993انالباكست الدراسات اإلسالمية بديع السيد اللحام

 1999/09/18 مدرس 1998 القاهرة الشريعة اإلسالمية عبد العزيز حاجي

 2004/05/25 مدرس 2003 القاهرة الشريعة اإلسالمية بكار الحاج جاسم

 2005/02/17 مدرس 2004 تونس التفسير وعلوم القرآن  علي أسعد

 2005/06/09 مدرس 2004 ستون الحديث النبوي وعلومه  عمار الحريري

 2005/08/24 مدرس 2004 القاهرة الشريعة اإلسالمية عبد القادر الحسين 
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

 واالختصاص العام والدقيق
 المرتبة العلمية تاريخ نيلها مصدرها

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 2007/04/01 مدرس 2006 سوريا وعلومه النبوي الحديث منى العسة

 2007/05/07 مدرس 2006 سوريا وعلومه النبوي الحديث مؤمنة الباشا

 2008/02/11 مدرس 2007 مصر الشريعة اإلسالمية سامر رشواني

 2008/06/05 مدرس 2007 سوريا التفسير وعلوم القرآن عبد اإلله الحوري

 2010/03/11 مدرس 2008 مصر التفسير وعلوم القرآن أحمد قباوة

 قيد التعيين عائد من االيفاد 2010 سوريا الحديث النبوي وعلومه  محمد عصام عيدو
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  الصيدلةكلية 

  
  
  

  مزة اتوستراد –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2121400 :هاتف

2121401 11 963    ++  
  ++ 963 11 2119837 :فاآس

   pharmacy @ net. Sy: البريد اإللكتروني
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والتي كانت تدعى  1903بدأت كلية الصيدلة مرتبطة بكلية الطب منذ إنشائها في العام 
والذي يقضي  1962/  12/  22في  104إلى أن استقلت بصدور المرسوم ، بالمدرسة الطبية

  .لية صيدلة مستقلةبفصل فرع الصيدلة عن كلية الطب وإحداث ك
  :وتضم األقسام اآلتية

  قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية) 1

  علم تأثير األدوية والسموم) 2

  الكيمياء التحليلية والغذائية) 3

  الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة) 4

  الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية) 5

  العقاقير) 6



115 
 

 ــــــــة مـجـلــــس الكليـــــــــ
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا أنطون لحام. د.أ عميد الكلية 
عضوًا محمد عصام حسن آغا. د.أ نائب العميد للشؤون العلمية

عضوًا  سامر محمد ناظم حيدر.د.م  نائب العميد لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية
عضوًا  جورج لحام.د.أ  رئيس قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية

عضوًا  ليلى مسوح.د.أ  رئيس قسم علم تأثير األدوية والسموم
عضوًا  جمعة الزهوري. د.أ  رئيس قسم الكيمياء التحليلية والغذائية

عضوًا  عبدو عطايا. د.أ  رئيس قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة
عضوًا  محمد عمار الخياط.د.أ  رئيس قسم الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية

عضوًا  أحمد سمير النوري.د.أ  رئيس قسم العقاقير
عضوًا    ممثل نقابة المعلمين

عضوًا  وسام الفيل. أ  رئيس الدائرة
عضوًا  باسل مصلح  ممثل الطالب

 عضوًا  عبد القادر المصري  ممثل الدراسات العليا
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  ليةأعضاء الهيئة التدريسية في الك 
  ـ قسم العقاقري 1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

25/05/1987 أستاذ 1977 فرنسا العقاقير، الصيدليةالعلوم  أحمد سمير النوري

 المانيا العقاقير علم، الصيدليةالعلوم  محمد عصام حسن آغا
29/04/2004 أستاذ 1993الديمقراطية

 العقاقير، الصيدليةالعلوم  عصام الشماع
18/08/2002 أستاذ مساعد 1995 اسبانيا  النباتات الطبيةو

آيمياء ، الصيدليةالعلوم  محمد حسام البلخي
 2008 فرنسا العقاقير

معيد عائد من 
 اإليفاد

 قيد التعيين

  
  التحليلية والغذائية ـ قسم الكيمياء2
  

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
 مصدرها العام والدقيق

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  محمد منير عطائي
 1/2/1984 أستاذ 1973 فرنسا التحليليه

ياء الكيم/الصيدليةالعلوم  زيد العساف
 21/04/1994 أستاذ 1983 فرنسا الغذائيه

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  جمعة الزهوري
 التحليليه

 المانيا
 14/06/2005 أستاذ 1991 الديمقراطية

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  جليانا تراك
 11/06/2009 مساعد أستاذ 1992 فرنسا االغذائيه

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  جهاد دياب
 01/06/2009 مساعد أستاذ 1999 مصر ليهالتحلي

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  فداء عم علي
 30/9/2001 مدرس 2000 المانيا التحليليه

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  لينا صبح
 15/09/2001 مدرس 2000 المانيا الغذائيه

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  ميسم سالمي
 03/06/2009 دمساع أستاذ 2000 المانيا الفيزيائيه
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  األدوية والسموم علم تأثري ـ قسم3

  
  دقيقةالحياء األـ قسم الكيمياء احليوية و4

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

 19/04/1986 أستاذ 1975 فرنسا علم السموم/ العلوم الصيدلية  حليلى مسو

 تأثير علم/ علوم الصيدلية ال سوسن ماضي
 23/10/2003 أستاذ 1991 ألمانيا  األدوية

 29/10/2002 أستاذ مساعد 1993 فرنسا السمومعلم ، العلوم الصيدليه  صوفي بركيل

الكيمياء /العلوم الصيدلية   محمد عامر زمريق
  3/12/2007  أستاذ مساعد 2000  سوريا  تحليلية تطبيقية

علم تأثير / الصيدلية  لعلوما عبد الناصر عمرين
 03/10/1999 مدرس 1999 مصر السموم و األدوية

اختصاص / العلوم الصيدلية  شذى اللحام
  السموم و األدوية تأثير 

جامعة 
  15/10/2008  مدرس 2004  دمشق

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
رهامصد  

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  ميخائيل عبيد
 2/9/1980 أستاذ 1970 فرنسا أحياء دقيقة، الحيويه

   إميل شاهين
 )تمديد تعيين( 

الكيمياء /الصيدليةالعلوم 
 29/06/1980 أستاذ 1969 فرنسا أحياء دقيقة، الحيويه

 جراثيم / الصيدليةالعلوم  ليل القوتليخ
 07/07/1997 أستاذ 1982 اسبانيا امناعيات و

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  ميخائيل عبيد
 2/9/1980 أستاذ 1970 فرنسا أحياء دقيقة، الحيويه

   إميل شاهين
 )تمديد تعيين( 

الكيمياء /الصيدليةالعلوم 
 29/06/1980 أستاذ 1969 فرنسا أحياء دقيقة، الحيويه

 جراثيم / الصيدليةالعلوم  خليل القوتلي
 07/07/1997 أستاذ 1982 اسبانيا امناعيات و

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  وفيقة زرزور
 2/12/1999 أستاذ 1988 سوريا الحيويه

 18/12/1999 أستاذ 1985 امريكا علم المناعة، الصيدليةالعلوم   سحر الفاهوم

الكيمياء /لصيدليةاالعلوم  غادة األخرس
 13/01/2001 أستاذ 1988 بريطانيا الحيويه السريريه

 فوزة منعم
العلوم 

علم ، الميكروبيولوجيا/الصيدلية
 الجراثيم

 21/10/2001 أستاذ 1980 بريطانيا

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  قبيليالفايزة 
 15/08/2004 أستاذ 1992 سوريا الحيوية السريرية

طفيليات /الصيدلية العلوم عطايا وعبد
 20/07/2006 أستاذ  1993 فرنسا وفطريات
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  ـ قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية5

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

ريخ التعيين تا

في المرتبة 

 الحالية

الصيدلة / العلوم الصيدلية  )تمديد تعيين( بديع كعيد
 1980/08/16 أستاذ 1970 بلجيكا الصناعية

 1985/7/4 أستاذ 1975 روسيا علم صيدلة/العلوم الصيدلية  جورج لحام

الصيدلة / العلوم الصيدلية  عيسى السلوم
 2002/01/24 أستاذ 1984 فرنسا الصناعية

 2003/05/21 أستاذ 1989 فرنسا صيدلة حيوية/ العلوم الصيدلية  أنطون اللحام

تكنولوجيا / العلوم الصيدلية  نذير الخوري فلوح
 1998/06/15 أستاذ مساعد 1984 فرنسا ةيصيدل

تكنولوجيا / العلوم الصيدلية  عيسى حسن
 1999/05/23 أستاذ مساعد 1988 ألمانيا ةيصيدل

صيدلة / العلوم الصيدلية  نتوفعبد الحكيم 
 2006/07/24 أستاذ مساعد 1996 فرنسا سريرية

 2/6/1999 مدرس 1998 مصر صيدلة حيوية/ العلوم الصيدلية  هند الزين

صيدلة / العلوم الصيدلية  وفاء حمود
 9/8/2003 مدرس 1993 فرنسا سريرية

صيدليه / الصيدليةالعلوم  لمى يوسف
 12/7/2007  رسمد 2002 أمريكا سريرية

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

طفيليات /الصيدليةالعلوم  محمد معروف
 30/10/2007 أستاذ 1995 فرنسا وفطريات

دمويات /الصيدليةالعلوم  الدين أبو خميس عماد
 16/05/2006 أستاذ مساعد 1988 فرنسا ومناعيات

الكيمياء /الصيدليةالعلوم  سحر شماع
 1/7/2007 أستاذ مساعد 1988 فرنسا الحيويه السريرية

 5/12/2001 مدرس 2001 مصرميكروبيولوجيا/الصيدليةالعلوم  مصطفى العموري

 23/05/2005 مدرس 2004 المانيا مناعيات/الصيدليةالعلوم  جمانة الصالح

آيمياء حيوية /العلوم الصيدلية   شادن حداد
  29/05/2007  مدرس 2006  بريطانيا  جزيئية

فلسفة في / العلوم الصيدلية  مروان البحتري
 3/5/2010 مدرس 2007  الفيروسات طبية

  التعيين قيد  مدرس 2008  فرنسا  بيولوجيا جزئية  المعتصم باهللا زيتون

  قيد التعيين مدرس 2004  المانيا  بيولوجيا جزئية  عالية السراج

  قيد التعيين مدرس 2003 امريكا تقانة حيوية عبد الجمالي



119 
 

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  مصدرها العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

تكنولوجيا / الصيدليةالعلوم  محمد أمين محمد
 30/09/2007 مدرس 2006 بريطانيا صيدليه

 31/12/2007 مدرس 2006 بريطانيا ياتالصيدالن/ الصيدليةالعلوم   مازن الحمادي

  قيد التعيين مدرس 2008    علم األدوية  رشاد مراد

  قيد التعيين مدرس 2010 فرنسا علم األدوية الكيميائي الحيوي شادي الحمصي

  
  الكيمياء الصيدلية واملراقبة الدوائيةـ قسم 6
  

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
تاريخ  امصدره العام والدقيق

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

الكيمياء / العلوم الصيدلية  فيصل الجندي
 1/2/1984 أستاذ 1972 ألمانيا الصيدلية

الكيمياء / العلوم الصيدلية  عادل نوفل
 21/12/1987 أستاذ 1977 فرنسا الصيدلية

اء آيمي/ لعلوم الصيدلية ا محمد عمار الخياط
 26/12/1994 أستاذ 1984 فرنسا عضوية 

الكيمياء / العلوم الصيدلية  أحمد حسن
 26/06/2003 أستاذ 1990 فرنسا الصيدلية

المراقبة / الصيدلية العلوم  محمد عامر المارديني
 20/09/2005 أستاذ 1988 ألمانيا الدوائية 

الكيمياء / العلوم الصيدلية  جهاد حربالي
 31/07/1999 أستاذ مساعد 1990 فرنسااع الدوائي الصيدلية واألصطن

الكيمياء / العلوم الصيدلية  سامر حيدر
 07/02/2007 مدرس 2003 ألمانيا الصيدلية 

المراقبة / العلوم الصيدلية ربا المصري
 2007/7/14  مدرس 2006 سوريا الدوائية

  عيينقيد الت 2010 بريطانيا مراقبة دوائيةو آيمياء صيدلية هبة غزال
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  أعضاء الهيئة الفنية

  

سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 المرتبة الحالية

  جميلة حسيان
مديرة أعمال  قيد التعيين في عضوية   

قسم الصيدالنيات /    الهيئة التدريسية
  والتكنولوجيا الصيدلية

14/05/2007  

 1981/12/22  عقاقيرقسم ال/معاونة-قائم باإلعمال ليلى عساف

 7/5/1991  قسم العقاقير/ قائمة باألعمال  لينا صقر

 2009/10/7  قسم العقاقير/ قائم باألعمال  جالل فندي

قسم الكيمياء / مشرفة على األعمال يسرى السلطي
 1992/5/4 الصيدلية والمراقبة الدوائية

قسم الكيمياء / مشرفة على األعمال  وفاء أبو رشيد
 20 / 10 / 1998  مراقبة الدوائيةالصيدلية وال

قسم علم تأثير / مشرف على األعمال  محمود خزمة
 16 / 8 / 2005  األدوية والسموم

قسم الكيمياء / معاونة -قائمة باألعمال  إيمان باآير
 23 / 3 / 2002 الحيوية واألحياء الدقيقة

قسم الكيمياء / معاونة -قائمة باألعمال  رنوة السيد
 23 / 3 / 2002 حياء الدقيقةالحيوية واأل

 5/8/2010  مراقبة دوائية -قائمة باألعمال   همسة قاسم
ندب من (ماريا يوسف 

 4/12/2009 العقاقير قسم/ مشرفة على األعمال  )جامعة تشرين
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  الطب البشريكلية 

  
  
  

  مزة اتوستراد –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2123664:هاتف
  ++ 963 11 2117404:فاآس

  meddamas@gmail.com: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1903أحدثت عام 
  .األمراض الباطنة -
  .الجراحة -
 .                                             األورام -

 .التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي -
  .األمراض الجلدية -
  .واإلنعاش التخدير -
  .التشريح المرضي -
  .الطب الشرعي -
  .التشريح والنسج والجنين -
  .الطب المخبري -
 .طب األسرة والمجتمع -
  .األذن واألنف والحنجرة -
 . أمراض العين -

  .الفيزيولوجيا واألدوية -
 .التوليد وأمراض النساء -
 طب األطفال -
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : ةيتألف مجلس الكلية من الساد
  

 رئيسًا فواز جميل أسعد .د.أ عميد الكلية 
 عضوًا محمد علي ارناؤوط . د نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا صبحي البحري. د نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا وليد الفيصل . د طب المجتمع رئيس قسم

 ًاعضو لينا الحفار. د.أ  التشريح المرضيرئيس قسم 
 عضوًا ريما السيد حسن. د.أ األمراض الباطنة رئيس قسم
 عضوًا عصام أنجق. د.أ طب األطفال رئيس قسم
 عضوًا أحمد عثمان. د.أ التشريح والنسج والجنين رئيس قسم
 عضوًا هند داود. د.أ الفزيولوجيا رئيس قسم
 عضوًا صالح شيخة. د.أ التوليد وأمراض النساء رئيس قسم

 عضوًا مروان موسى. د.أ الجراحة  س قسمرئي
 عضوًا نضال حمادي. د األمراض الجلدية رئيس قسم
 عضوًا يوسف برو. د التشخيص الشعاعي رئيس قسم
 عضوًا إلهام حرفوش. د.أ الطب المخبري رئيس قسم
 عضوًا منى عباس. د.أ التخدير واألنعاش رئيس قسم
 عضوًا حسين نوفل. د تكليف/ الطب الشرعي رئيس قسم
 عضوًا سهام سليمان. د.أ تكليف/ األورام رئيس قسم
 عضوًا جمال قسومة. د األذن واألنف والحنجرة رئيس قسم
 عضوًا سامح عيسى. د.أ أمراض العين رئيس قسم

 عضوًا يوسف مخلوف.د.م.أ ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا محمد أيهم ممثل الطالب

 عضوًا فداء دخل اهللا ات العلياممثل طالب الدراس
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 

  ـ قسم األمراض الباطنة 1

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 مفيد جوخدار
شهادة البورد في الطب الداخلي

 قلبية وباطنية
 27/08/1983 أستاذ 1971 امريكا

 سلوى الشيخ
شهادة البورد في األمراض

 الباطنية مفصلية
 29/09/1991 أستاذ 1976 أمريكا

 عدنان الصباغ
،دكتوراه في أمراض الكلية
 ارتفاع التوتر الشرياني

 06/03/1994 أستاذ 1982 فرنسا

 09/06/2001 أستاذ 1987 روسيا دكتوراه في أمراض القلب محمد المبارك

 03/10/2002 أستاذ 1989 فرنسا دكتوراه في األمراض الهضمية مازن مصري زادة

 30/09/2004 أستاذ 1986 فرنسا CESدبلوم في أمراض القلب  حسام الدين شبلي

 محمود باكير
،في العلوم الطبيةPHDشهادة 

 أمراض صدرية
 24/07/2007 أستاذ 1983 روسيا

 يةمروان شام
دكتوراه في أمراض القلب

 واألوعية
 24/01/2007 أستاذ 1989 ألمانيا

 يونس قبالن
بأمراض الغددDISشهادة

 وقصور الدرق
 05/02/2007 أستاذ 1991 فرنسا

 05/07/1997 أستاذ مساعد 1979 فرنسا دبلوم اختصاص أمراض الكلية محمد عماد عثمان

 ريما السيد حسن
م دورة تعمي+ دراسات عليا 

اختصاص أمراض باطنة 
 مفصلية

 20/07/1997 أستاذ مساعد 1993 فرنسا

 ناصر الحسن
دكتوراه كانديدات في علم

 األعصاب
 10/09/1997 أستاذ مساعد 1989 تشيكوسلوفاكيا

 15/05/2002 أستاذ مساعد 1996 فرنسا دكتوراه في األمراض الهضمية رائد ابو حرب

 نزار الضاهر
،لباطنةدكتوراه في األمراض ا
 أمراض خمجية

 09/09/2002 أستاذ مساعد 1992 روسيا

 12/12/2002 أستاذ مساعد 1994 فرنسا تعميق خبرة في أمراض الصدر محمد المسالمة

 نوفل الجاجة
بورد أمريكي في األمراض

 أمراض هضمية، الباطنة
 22/05/2003 أستاذ مساعد 1987 أمريكا

 نجاة صنيج
شهادة اختصاص ودورة تأهيل

 غدد صم وسكري
 26/05/2003 أستاذ مساعد 1994 ألمانيا

 15/01/2004 أستاذ مساعد 1992 أوكرانيا دكتوراه في أمراض الروماتيزم ماجد عبود
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الشهادة العلمية واالختصاص  السم والشهرةا
 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق

المرتبة

 العلمية
 تاريخ التعيين في

 المرتبة الحالية 

 غسان حمزة
في األمراضDISشهادة

 العصبية
 03/05/2004 أستاذ مساعد 1995 فرنسا

 حسان اليقة
مؤهل علمي في أمراض

 المفاصل
 21/06/2004 أستاذ مساعد 1997 ألمانيا

 أمين سليمان
مؤهل علمي وتعميق خبرة في

 أمراض الدم
 19/01/2005 أستاذ مساعد 1999 فرنسا

 قدسي ميسون
تعميق خبرة في األمراض

 المفصلية
 14/04/2005 أستاذ مساعد 1998 فرنسا

 15/04/2005 أستاذ مساعد 1991 روسيا شهادة كانديدات في أمراض الدم غسان عزيز

 25/07/2005 أستاذ مساعد 1993 ألمانيا مؤهل علمي، أمراض خمجية مروان الوزة

 سمير الحفار
CISشهادة الدراسات الخاصة
 أمراض هضمية

 27/07/2005 أستاذ مساعد 1984 فرنسا

 يوسف لطيفة
تعميق خبــرة أمراض عصبية

 ونفسية
 15/12/2005 أستاذ مساعد 1999 فرنسا

 18/07/2006 أستاذ مساعد 1997 ألمانيا مؤهل علمي في أمراض الدم ايمن علي

 نمير دعبول
أمراض،دكتوراه في الطب
 هضمية

 07/08/2006 اعدأستاذ مس 1987 رومانيا

 08/08/2006 أستاذ مساعد 1999 بريطانيا أمراض هضمية، مؤهل علمي نظام الدين الحاج

 18/12/2006 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا دكتوراه في أمراض الدم موفق نوفل

 09/10/1991 مدرس 1989 ألمانيا دكتوراه باألمراض العصبية اسعد القاضي

 محمد شحادة اغا
في ) MRCF( شهادة ملكية

 12/06/1995 مدرس 1994 بريطانيا  األمراض العصبية

 زياد بيطار
CESشهادة دراسات خاصة

 في األمراض العصبية
 08/07/1995 مدرس 1988 فرنسا

 رغداء السمان
مؤهل علمي في األمراض

 العصبية
 01/11/1995 مدرس 1994 فرنسا

 25/03/1999 درسم 1988 فرنسا مؤهل علمي في أمراض الكلية قاسم باشا

 عمار الزين
تعميق اختصاص في األمراض

 الصدرية
 27/05/1999 مدرس 1997 ألمانيا

 30/01/2001 مدرس 1999 ألمانيا مؤهل علمي في أمراض الدم عبير قدار

 21/04/2001 مدرس 1998 فرنسا بأمراض الكلية CESشهادة  عبدو قشقو

 04/12/2001 مدرس 1998 ياروس دكتوراه في األمراض الهضمية ميالد نعمة
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الشهادة العلمية واالختصاص  السم والشهرةا
 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 04/06/2002 مدرس 1988 فرنسافي أمراض المفاصل DISشهادة نصوح السعيدي

 31/10/2002 مدرس 2000 ألمانيا دكتوراه أمراض عصبية ياسر صالح

 ماهر خضر
شهادة البورد األمريكي للطب

 الداخلي
 09/08/2003 مدرس 1996 أمريكا

 علي خدام
،شهادة الزمالة بالكليات الملكية

 أمراض قلبية
 01/10/2003 مدرس 2001 بريطانيا

 21/10/2003 مدرس 1987 فرنسا CECشهادة دراسات عليا   حسين مصطفى

 محمد نعيم شحرور
لبورد األمريكي في الطبا

 الداخلي
 02/01/2004 مدرس 1994 أمريكا

 سامر سركيس
 DESدبلوم اختصاص جامعي 

 في إعادة التأهيل الوظيفي
 16/08/2006 مدرس 1997 فرنسا

  ثائر حيدر
برنامج التأهيل االختصاص 

في الطب  AFSAالمعمل 
  النفسي

  31/01/2008  مدرس 2006  فرنسا

  15/02/2009  مدرس 2007  بريطانيا  فلسفةدكتوراه   زينب العرفي

محمد أمين 
  الخطيب

 AFSAاختصاص معمق 
  07/04/2009  مدرس 2007  فرنسا  في أمراض القلب DIUو

  أحمد وسوف
DI  في أمراض سرطان الجهاز

  26/04/2009  مدرس 2006  فرنسا  الهضمي

  جهاد اللحام
 AFSAاختصاص معمق 

في زرع االعضاء  DIUو
  )الكلية(

  16/11/2009  مدرس 2008  فرنسا

في  AFSAاختصاص معمق   زاهر قندقجي
  24/11/2009  مدرس 2008  فرنسا  أمراض القلب
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  األمراض اجللديةـ قسم 2

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 اودصالح د
دكتوراه باألمراض الجلدية 
 والزهرية والومضان المناعي

االتحاد 
 السوفيتي

 30/07/1981 أستاذ  1970

 نضال حمادي
ماجستير في  DISاختصاص  

 األمراض الجلدية والزهرية
 1996 فرنسا

أستاذ 
 مساعد

20/11/2003 

 16/02/1994 مدرس  1990 روسيا دكتوراه في األمراض الجلدية فايز دغالوي

 عمر ليال
أمراض جلدية - دراسات عليا 

 تعميق االختصاص+ وزهرية 
 12/08/1999 مدرس 1998 فرنسا

 محمد دلة
دراسات عليا في األمراض 
الجلدية والزهرية وتعميق 

 االختصاص
 19/11/2000 مدرس 1999 بريطانيا

 لينا الحاج ابراهيم

دراسات عليا في األمراض
الجلدية ومصدقة التأهيل 

 AFSAالمعمق  االختصاص
 في األمراض الجلدية

 27/02/2005 مدرس 2005 فرنسا

  
  

  األورامـ قسم 3
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 محمد عدنان سومان
دكتوراه فلسفة في العلوم

 الدم أمراض، الطبية
 24/03/1982 أستاذ 1970 روسيا

 مجدي الزين
دكتوراه في األشعة والطب

 النووي
 13/08/1995 مدرس 1994 روسيا

 حسام الدين السهلي
،phdدكتوراه في األشعة

 الطبية والمعالجة الشعاعية
 07/05/2003 مدرس 1994 روسيا

  6/3/2006  أستاذ  1991  روسيا   أمراض الدم في دكتوراه  سهام سليمان

فيزيولوجيافيدكتوراه  آصف ديوب
   أمراض الدم

  1989  رومانيا
أستاذ
 مساعد

18/4/2002  

 مروان بشور
 دبلوم االختصاص الجامعي

DIS  علوم األورام ماجستير
 الطبية

 4/7/2007 مدرس 1994 فرنسا
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  العناية املشددة اجلراحيةو التخدير واإلنعاشـ 4
  

 االسم والشهرة
ة واالختصاصالشهادة العلمي

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 محمد علي ارناؤوط
اختصاص في التخدير

 عناية مشددة، واإلنعاش
 18/09/1992 أستاذ 1986 فرنسا

 هند الدغلي
اختصاص في التخدير

 واإلنعاش في جراحة القلب
 18/02/1995 أستاذ 1980 أمريكا

 منى عباس
اختصاص في التخدير
 واإلنعاش عند األطفال

 18/02/1995 أستاذ 1980 أمريكا

 أمير درويش
دكتوراه في التخدير 

 عناية مشددة، واإلنعاش
االتحاد 
 السوفيتي

1991 
أستاذ 
 مساعد

07/01/2003 

 سمر قباني
مؤهل علمي في+ماجستير

 التخدير واإلنعاش
 1997 بريطانيا

أستاذ
 ساعدم

04/07/2004 

 نضال جنبكلي
دراسات عليا وتعميق

اختصاص في التخدير 
 القصبي

 19/09/2000 مدرس 1999 بريطانيا

 ميسون رمضان

شهادة دراسات عليا في
التخدير واإلنعاش ومصدقة 

 AFSAالتأهيل االختصاص 
ودبلوم الجامعي المشترك 

DIU في التغذية االصطناعية 

 09/03/2005 مدرس 2005 فرنسا

 نجوى رقماني
AFSAاختصاص معمق 

في التخدير واإلنعاش 
 الجراحي

 19/02/2007 مدرس 2005 باريس

  05/11/2007  مدرس 2006  فرنسا  تخدير جراحة أطفال  فاتن رستم

 غادة تالوي
التخدير في أمراض التوليد

التسكين و الجراحة النسائيةو
 الوالدي عام

 16/11/2007 مدرس 2006 فرنسا
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  التشخيص الشعاعي والتصوير الطبيـ 5

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 سعيد الحويجة
برنامج تأهيل ، دراسات عليا

 من الجامعة األمريكية
 10/10/2007 أستاذ مساعد 2001 بيروت

 محمد علي الفقير
ماجستير في األشعة وتعميق 

 اختصاص
 19/04/2010 أستاذ مساعد 1995 فرنسا

 16/10/1995 مدرس 1993 ألمانيا شهادة اختصاص في األشعة يوسف برو

 ايمن البيطار
ماجستير في األشعة تعميق 

 اختصاص
 03/12/2002 مدرس 1999 بريطانيا

 جمال حسين
اختصاص في التشخيص 

 الشعاعي
 16/10/2003 مدرس 2003 فرنسا

 محمد كريم

برنامج التأهيل في التصوير
اختصاص معمق  -الشعاعي 

AFSA  في التشخيص
 الشعاعي

 18/04/2006 مدرس 2005 فرنسا

  

  التشريج والنسج واجلننيـ قسم 6
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 ميةالعل
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 محمد علي السطلي 
دكتوراه في العلوم الخلية

 والنسج
 23/04/2002 أستاذ  1980 فرنسا

 يوسف مخلوف 
دبلوم دراسات وبحوث في

 التشريح
 11/07/2002 أستاذ 1987 فرنسا

 احمد عثمان 
دكتوراه في العلوم الطبيعية 

 جنين
 05/11/1990 أستاذ  1979 فرنسا

 معين عبود 
CESدبلوم دراسات

 البيولوجيا بشرية
 29/04/1995أستاذ مساعد  1987 فرنسا

 علي حسن 
دكتوراه نسج وغدد صم

 وعصبية
 23/04/2002أستاذ مساعد  1990 فرنسا

 24/11/2003أستاذ مساعد  1993 بولونيا دكتوراه في التشريح مضر تقال 
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 االسم والشهرة
ة واالختصاصالشهادة العلمي

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 مروان الحلبي
تعميق+دراسات عليا

 اختصاص جنين
 02/01/1999 مدرس 1998 فرنسا

 مأمون حميد
دكتوراه في علوم الرياضة

حركة الجسم و الحركية
 البشري

 21/02/2008 مدرس 2006 فرنسا

 6/7/2010 مدرس 2008 فرنسا دكتوراه في علم الوراثة علي صقر

  

  التشريح املرضيـ قسم 7
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 محمد إياد الشطي
شهادة البورد في التشريح

 المرضي
 29/12/1981 أستاذ 1970 كاأمري

 شريف السالم
شهادة الدراسات الخاصة في

 التشريح المرضي
 14/10/1987 أستاذ 1973 باريس

 06/01/1992 أستاذ 1978 بريطانيا دكتوراه في التشريح المرضي موسى ملحم الموسى

 19/08/2003 أستاذ 1988 فرنسا دكتوراه في التشريح المرضي رائدة الخاني

 20/08/2007 أستاذ  1995 فرنسا دكتوراه في التشريح المرضي لحفارلينا ا

 24/11/1999 أستاذ مساعد 1993 روسيا دكتوراه في التشريح المرضي ياسر السيد علي

 22/06/2002 أستاذ مساعد 1996 بلجيكا دكتوراه في التشريح المرضي وليد الصالح

 ايمن صمون
دراسات عليا ومؤهل علمي

 المرضيفي التشريح 
 05/11/1996 مدرس 1995 ألمانيا

 13/03/2002 مدرس 1998 بولونيا دكتوراه في التشريح المرضي محمدوائل ترجمان

  ريما كنهوش

األمريكي فيشهادة البورد
 علم األمراض الباثولوجية

األمريكي في علم  البوردو
  الخلية المرضي سيتوباثولوجيا

  18/06/2007  مدرس  2003  أمريكا

  محاسنروالن 
دكتوراه في التشريح المرضي

اختصاص علم الوراثة 
  الباثولوجي

  31/12/2007  مدرس  2006  دمشق

  رنا عطية
اختصاصمصدقة التأهيل

التشريح في AFSAمعمق 
  المرضي

  31/08/2009  مدرس    فرنسا

 فريز أحمد
تشريح مرضي ألمراض

اختصاص معمق + النساء 
AFSA 

 23/12/2009 مدرس 2005 فرنسا
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  التوليد وأمراض النساءقسم  ـ8

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 عماد الدين التنوخي
زميل في الجراحة والتوليد
 والعقم وأطفال األنابيب

 04/03/1992 أستاذ 1981 أمريكا

 ةصالح شيخ
دكتوراه في التوليد وأمراض 
 النساء الحمول عالية الخطورة

 05/02/1998 أستاذ 1987 ألمانيا

 كنعان السقا
دكتوراه في التوليد وأمراض
 النساء بالجراحة السرطانية

 05/02/1998 أستاذ 1987 ألمانيا

 محمد نذير ياسمينة
دكتوراه في التوليد وأمراض 
 النساء جراحة سرطانية  نسائية

 12/05/2001 أستاذ 1989 لمانياأ

 بشار الكردي
دكتوراه في التوليد وأمراض 
 النساء الحمول عالية الخطورة

 08/08/2001 أستاذ 1990 كييف

 مروان زيات
دكتوراه في التوليد وأمراض 
 النساء الحمول عالية الخطورة

 27/01/2002 أستاذ 1989 ألمانيا

 جميل طالب
نساء دكتوراه بالتوليد وأمراض ال

 التبدالت الهرمونية عند النساء
 28/03/2002 أستاذ 1990 ألمانيا

 خالد مرعشلي
دكتوراه في التوليد وأمراض 
 النساء الحمول عالية الخطورة

 04/11/2002 أستاذ 1991 روسيا

 12/03/2008 أستاذ  1994 اذربيجان دكتوراه بالتوليد وأمراض النساء تمام األشقر

 اسماء عبد السالم
مؤهل علمي في+جستيرما

 األورام النسائية
 23/11/2009 أستاذ  1993 المانيا

 10/03/2010 أستاذ  1995 روسيا دكتوراه بالتوليد وأمراض النساء سوزان طبراني

 وائل نصار
مؤهل علمي بالتوليد+ماجستير

 وأمراض النساء
 11/04/2001 أستاذ مساعد 1995 المانيا

 سعد نانو
توليدمؤهل علمي في ال
 وأمراض النساء

 25/08/2004 أستاذ مساعد 1998 بلجيكا

 محمد الطباع
بورد أمريكي بتوليد وجراحة

 النساء
 18/01/2005 أستاذ مساعد 1988 امريكا

 عزام ابو طوق
مؤهل علمي في التوليد

 وأمراض النساء طب التكاثر
 15/03/2005 أستاذ مساعد 1990 فرنسا
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 االسم والشهرة
لمية واالختصاص الشهادة الع

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 هيثم عباسي
دكتوراه في التوليد وأمراض 
 النساء الحمول عالية الخطورة

 29/01/2006 أستاذ مساعد 1996 روسيا

 طالل سلوم
دكتوراه بالتوليد وأمراض 

 األورام، النساء
 04/06/2002 مدرس 1996 وفاكياتشيكوسل

  
  

  اجلراحةـ قسم 9
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 29/10/1979 أستاذ1969 أمريكا البورد في الجراحة القلبية سامي القباني

 10/08/1981 أستاذ1970 موسكو في جراحة القلب دكتوراه كمال عامر

 19/08/1986 أستاذ1975 إيطاليا شهادة اختصاصية جراحة عامة محسن بالل

محمد يحيى حماده 
 الخياط

دبلوم جامعي في جراحة الطرق 
 الصفراوية وجراحة البطن

 29/09/1986 أستاذ1972 فرنسا

 16/08/1987 أستاذ1975 فرنسا دكتوراه في جراحة التجميل رضا كنهوش

 احمد ابو قاسم

دكتوراه جراحة عامة وأورام 
CES  دبلوم +جراحة عامة

جامعي في علم السرطان 
 السريري وجراحة السرطان

 31/10/1993 أستاذ1983 فرنسا

 فواز اسعد
اختصاص جراحة عصبية
 وعائية دماغية تصويبية

 22/01/1997 أستاذ1983 ألمانيا

 نزار عباس
،فلسفة في الطبدكتوراه

 جراحة الصدر
 11/03/1999 أستاذ 1988 روسيا

 10/10/2000 أستاذ1987 ألمانيا دكتوراه في الطب جراحة بولية إبراهيم برغوث

 23/04/2001 أستاذ1988 روسيا دكتوراه الجراحة العظمية هيثم غنام

 وفيق بركات
دكتوراه دولة في الجراحة

 البولية
 27/09/2001 أستاذ1988 روسيا

 فريز صقر
شهادة اختصاص في الجراحة 

 +DISالعامة جراحة أوعية
CES 

 23/03/2002 أستاذ1998 فرنسا

 11/07/2002 أستاذ1989 بلجيكا دكتوراه في الجراحة العصبية الحكم عبد المولى
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 علميةال
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 مروان موسى
اختصاص جراحة عظمية 

 وترميمية
 10/09/2002 أستاذ1986 ألمانيا

 نعيم ميدع
دكتوراه في الجراحة البولية عند

 األطفال
 18/12/2002 أستاذ1989 ألمانيا

 طالل فارس

اختصاص جراحة القلب
  CESوالصدر شهادة جامعية 

 –دبلوم جامعي  -جراحة عامة
 جراحة القلب

 19/01/2005 أستاذ1989 فرنسا

 04/09/2006 أستاذ1990 روسيا دكتوراه في جراحة األوعية هاشم صقر

 259/12/2007 أستاذ 1998 دمشق جراحة بولية صالح الدين رمضان

 30/03/2010 أستاذ 1990 روسيا دكتوراه جراحة عامة حمو د نصر

 14/04/2010 أستاذ 1995 فرنسا  ظيرية عامةجراحة تن حمود حامد

 عدنان احمد
تعميق+ماجستير جراحة عامة

 خبرة جراحة بولية
 21/10/2009 أستاذ 1997 فرنسا

 محمد احمد
ماجستير جراحة عامة

 ثدي DU+وأورام
 23/06/2009 أستاذ 1998 فرنسا

 21/10/2009 أستاذ 1992 ألمانيا F.Aدكتوراه جراحة صدر  بسام  درويش

 22/11/2000 أستاذ مساعد1989 ألمانيا دكتوراه في الجراحة العظمية منذر مسوح

 عبد الغني الشلبي

دكتوراه في الجراحة التنظيرية
 D.I.Sماجستير جراحة عامة 

جراحة  D.I.Uجراحة عامة 
 تنظيرية

 06/07/2001 أستاذ مساعد1993 فرنسا

 احمد تكريتي
 DISدكتوراه في جراحة القلب

CES جراحة عامة 
 17/01/2002 أستاذ مساعد1991 فرنسا

 24/01/2002 أستاذ مساعد1994 فرنسا جراحة أطفال مؤهل علمي مصطفى عبد الجليل

 21/04/2002 أستاذ مساعد1994 ألمانيا دكتوراه جراحة أورام حمزة األشقر

 18/08/2002 أستاذ مساعد1994 ألمانيا جراحة بولية سمير عنزاوي

 05/01/2003 أستاذ مساعد1995 روسيا  دكتوراه جراحة عظمية اسر اسكندري

 15/9/2003 أستاذ مساعد1995 روسيا دكتوراه جراحة عظمية حنا حسان

 بشار النحاس
+ جراحة بولية MSCماجستير 

جراحة   FRCSتعميق خبرة 
 بولية

 16/12/2004 أستاذ مساعد1998 بريطانيا
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 االسم والشهرة
لعلمية واالختصاصالشهادة ا

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 02/03/2005 أستاذ مساعد1992 روسيا دكتوراه جراحة تجميلية وفيق عيد

 13/03/2006 أستاذ مساعد1990 ألمانيا دكتوراه جراحة قلب وأوعية غسان مراد

 رضوان االحمد
راه دولة جراحة عامةدكتو

 PH.Dوجراحة تنظيرية
 2006/10/14 أستاذ مساعد1995 روسيا

 06/07/2006 أستاذ مساعد1994 بولونيا P .H.Dشهادة  علي عربي

 حسين شعبان
+صدرية،ماجستير دراسات

تعميق خبرة جراحة صدر عليا 
 دكتوراه جراحة

 15/08/2006 أستاذ مساعد1994 ألمانيا

س عبدو خير شم
 الدين

 03/08/2007 أستاذ مساعد1982 ألمانيا اختصاص جراحة بولية

 هايل حميد
شهادة الزمالة الملكية في

 F.R.C.Sالجراحة العامة
 19/12/2007 أستاذ مساعد1981 بريطانيا

دكتوراهوجراحة قلباختصاص  تمام يوسف
  04/03/2008 أستاذ مساعد 1992  رومانيا  جراحة قلب أطفال معقدة

 07/05/1995 مدرس1993 روسيا دكتوراه جراحة عصبية مد العسالياح

 عماد سلطان
دكتوراه جراحة قلب وصدر

 وأوعية
 09/06/1997 مدرس1992 اليابان

 11/10/1997 مدرس1995 فرنسا جراحة عظمية DISدبلوم  رستم مكية

 حسين عودة
+دكتوراه في العلوم الطبية

 جراحة عامة
 29/04/1998 مدرس1987 أذربيجان

 10/06/1998 مدرس1995 فرنسا تعميق خبرة –جراحة تجميلية  معين اسبر

 01/02/1999 مدرس1998 فرنسا تعميق خبرة+ جراحة أطفال محمد سعيد فليون

 25/08/1999 مدرس1998 فرنسا جراحة أطفال تعميق خبرة جهاد الحكيم

 13/11/1999 مدرس1998 بريطانيا جراحة صدرية تعميق خبرة كمال الكاتب

 05/05/2000 مدرس1996 ألمانيا جراحة عظمية جابر ابراهيم

 04/10/2000 مدرس1997 ألمانيا دكتوراه جراحة عصبية حسين المحمد

 4/10/2000 مدرس1998 فرنسا تعميق خبرة+ جراحة عصبية احمد جهاد عابدبن

 علي خليفة
شهادة اختصاص في جراحة

 القلب  واألوعية
 02/05/2001 مدرس1997 ياألمان

 19/02/2002 مدرس1996 فرنسا دورة جراحة الحروق والتجميل انور الحسنية
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 30/10/2003 مدرس2003 ألمانيا اختصاص جراحة بولية مازن علوش

 08/01/2004 مدرس1990 أمريكا بورد في الجراحة العامة راشد اليوسف

 25/02/2004 مدرس2004 إيطاليا دبلوم جراحة القلب واألوعية محمد علي النحاس

 16/08/2004 مدرس2004 ألمانيا جراحة قلب يوسف دياب

 عبد الرحمن األيوبي
جراحة الصدرDISاختصاص

 واألوعية الدمويةوالقلب 
 15/03/2005 مدرس 2005 فرنسا

 23/05/2005 مدرس 2004 بريطانيا جراحة تجميلية معن العيسمي

 عبد الرحمن حمادية
مصدقة التأهيل االختصاص

في الجراحة  AFSA المعمق
 الحشوية

 03/01/2008 مدرس 2004 فرنسا

 1995 فرنسا جراحة قلب وصدر وأوعية حسام الدين موسى
مندب (مدرس

من جامعة 
 )حلب

01/02/2009 

 عمار الراعي
دبلوم جامعي مشترك في زرع

  DIUاألعضاء 
 21/04/2009 مدرس 2006 فرنسا

 محمد يونس
+DUدبلوم+جراحة قلب

 برنامج تدريبي
 25/06/2009 مدرس 2008 فرنسا

 25/04/2010 مدرس 2008 فرنسا أمراض كلية عمار ميداني

 قيد التعيين مدرسًا معيد 2009 فرنسا رضوض ،جراحة عامة محمد قربي

  الطب الشرعيـ قسم  10

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية 

 أمية حدة
دكتوراه دولة في العلوم

 علم السموم، الصيدالنية
07/04/2005 اذأست 1987 فرنسا

19/12/2002 أستاذ مساعد 1996 روسيا دكتوراه في الطب الشرعي حسين نوفل 

08/01/2003أستاذ مساعد  1994 روسيا دكتوراه في الطب الشرعي محمد فوزي النجار 

 28/02/2008  مدرس  2006  المانيا  في الطب الشرعيفاخ آرتز  سحر الياس

28/09/2008 مدرس 2005 المانيا يفي الطب الشرعفاخ آرتز  ضبسام محفو
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  الطب املخربيـ قسم 11
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 وديعة الريحاوي
دبلوم في أمراض الدم مناعيات

 وطفيليات
 02/05/1983 أستاذ 1973 فرنسا

 محمد محجوب الجيرودي
دراسات اختصاصية في

التشخيص البيولوجي الطفيلي 
CES دمويات ومناعيات 

 03/04/1990 أستاذ  1979 فرنسا

 عيسى الشيخة
دراسات عليا في الطب

 المخبري
 17/09/1990 أستاذ 1979 دمشق

 عائدة الخيمي
علمCESشهادة دراسات عليا

 األحياء البشرية طفيليات
 30/11/1994 أستاذ 1979 فرنسا

 30/04/1995 أستاذ 1984 فرنسا دكتوراه علوم طبيعية طفيليات محمد طاهر إسماعيل

 09/11/2002 أستاذ  1991 روسيا دكتوراه كيمياء حيوية وعصبية عماد ابو عسلي

 رويدا أبو سمرة
دكتوراه في الكيمياء الحيوية

 السريرية
 05/08/2004 أستاذ  1985 فرنسا

 23/07/2002 أستاذ مساعد 1993 روسيا دكتوراه في األمراض االنتانية الدين شحادةصالح 

 سميرة عصفورة
دكتوراه في العلوم الصيدالنية

 كيمياء حيوية
 18/09/2005 أستاذ مساعد 1990 دمشق

 تهاني العلي 
دراسات عليا طب مخبري 
برنامج تأهيل في المناعيات 

 الدموية 
 29/12/2005 دأستاذ مساع 1998 فرنسا 

 23/12/2009 أستاذ مساعد 2000 مصر  دكتوراه كيمياء حيوية طبية يوسف بركات 

 عبير الكفري
،دراسات عليا حشرات

 طفيليات -رثومياتج
 23/03/2010 أستاذ مساعد 1991 دمشق

 عبد الرحمن رومية
دكتوراه في الدمويات كيمياء

 سريرية
 05/11/1989 مدرس 1988 المانيا

 13/03/1991 مدرس 1990 المانيا دكتوراه طب مخبري البنيتيسير 

 28/10/1992 مدرس  1991 روسيا دكتوراه كيمياء حيوية فاديا حماده

 01/03/1993 مدرس 1989 ألمانيا دكتوراه في الحمات الراشحة عواطف عرفات

 14/08/1993 مدرس  1992 روسيا  دكتوراه كيمياء حيوية نور الهدى جمعة 

 05/10/1993 مدرس  1992 روسيا  دكتوراه كيمياء حيوية صوفي درر ال

 نزار الدين كشكة 
دراسات عليا طب مخبري

 برنامج تأهيل كيمياء سريرية 
 10/06/1999 مدرس  1998 فرنسا 
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
في تاريخ التعيين 

 المرتبة الحالية 

 01/10/2003 مدرس  1999 فرنسا دكتوراه في المناعيات الهام حرفوش 

 28/08/2006 مدرس 2006 دمشقفيروسات، دكتوراه طب مخبري أحمد السحار 

 رانيا توما
دكتوراه كيمياء حيوية

 بيولوجية جزئيةو
 13/11/2008 مدرس 2007 دمشق

 16/11/2009 مدرس 2008 فرنسا ةدكتوراه في المناع فيحاء أبو فخر

  
  
  
  

  الفيزيولوجيا واألدويةـ قسم 12
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 هشام طيان
ماجستير في علم األحياء 

شهادة أستاذ في الطب ، البشرية
 يائيالفيز

 14/03/1984 أستاذ 1973 فرنسا

 صياح قطان
دكتوراه في الفيزيولوجيا
 المرضية للقلب واألوعية

 16/12/1989 أستاذ 1979 روسيا

 27/11/1992 أستاذ 1982 فرنسا  دكتوراه في علم األدوية هند داود

 عبد الرزاق شيخ عيسى
دكتوراه في فيزيولوجيا الهضم 

 والتغذية
 13/08/2003 أستاذ 1988 فرنسا

 أمل الضاهر
دكتوراه فيزيولوجيا حركية وريد

 الباب
 17/08/2003 أستاذ مساعد 1982 روسيا

 29/03/2004 أستاذ مساعد 1984 فرنسا دكتوراه استقالب الشحوم أمل ركاج

 صبحي البحري
دكتوراه في العلوم األساسية

 فيزيولوجيا
 05/02/2006 أستاذ مساعد 2000 مصر

 خالد حسن
وراه في علم األدويةدكت

 السريرية
 31/3/2010 أستاذ مساعد 2002 بريطانيا 

 01/10/2001 مدرس 2000 القاهرة دكتوراه فيزيولوجيا عبد الوهاب شهال

الغددفيزيولوجيادكتوراه في  تغريد حمود
  01/06/2010  مدرس  2008  فرنسا  الصم

  3/12/2009  مدرس  2008  فرنسا  التنفسو القلب فيزيولوجيا  بركات شاهين
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  ـ أمراض األنف واألذن واحلنجرة13
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 محمد أكرم الحجار
شهادة البورد في أمراض األذن

 واألنف والحنجرة
 18/07/1981 أستاذ 1968 أمريكا

 محمد سامر البريدي
دكتوراه في أمراض األذن

 واألنف والحنجرة
 02/05/2004 أستاذ 1990 روسيا

 ناصر الحاج
دكتوراه في أمراض اإلذن

 واألنف والحنجرة
 23/12/2004 أستاذ 1992 فرنسا

 محمود مللي
دكتوراه في أمراض األذن

 واألنف والحنجرة
 22/11/2004 أستاذ مساعد 1998 دمشق

 د نبيل دندشليمحم
،دراسات عليا أذن انف حنجرة

 تعميق اختصاص
 23/12/2004 أستاذ مساعد 1997 فرنسا

 05/08/2009 أستاذ مساعد 1988 ألمانيا أذن انف حنجرة جراحة تجميلية ايهم سعيد

 09/08/2009 أستاذ مساعد 2001 بريطانيا frssشهادة الزمالة الملكية  جمال قسومة

 اياد حمادي
،ت عليا أذن انف حنجرةدراسا

 تعميق اختصاص
 03/09/2000 مدرس 1999 ألمانيا

 محمد نبوغ العوا
-أذن-أنفAFSشهادة

 حنجرة
 07/06/2006 مدرس 1985 فرنسا

 حسين الزامل
دكتوراه طب األذن واألنف
والحنجرة والرأس والعنق 

 وجراحتها
 10/05/2007 مدرس 2006 سوريا

 عصام األمين
 -أذن -أنف AFSشهادة 

 ةحنجر
 25/8/2010 مدرس 1988 فرنسا

  
  
  
  

  أمراض العني وجراحتهاـ قسم 14
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص العام

 والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 يسرى حده
دكتوراه في أمراض العين

 وجراحتها
 16/05/2001 أستاذ 1987 بلجيكا

 10/09/2003 أستاذ 1992 موسكو دكتوراه في أمراض العين أروى العظمة

 احمد باسم البريدي
دكتوراه في أمراض العين 

 الرضوض والحجاج
 26/03/2006 أستاذ 1985 موسكو

 سامح عيسى
كانديدات في أمراض العين

 وجراحتها
 01/02/1999 أستاذ مساعد 1990 روسيا

 10/09/2003 أستاذ مساعد 1997 فرنسا اه في طب العين وجراحتهادكتور شهم الحوري
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص العام

 والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 بشار لوقا
دكتوراه في أمراض العين

 وجراحتها
 29/04/2004 أستاذ مساعد 1994 فرنسا

 12/08/2004 أستاذ مساعد 1992 روسيا دكتوراه فلسفة في طب العيون معتز سعد الدين

 مروان منصور
دبلوم ومؤهل علمي في أمراض

 العين
 29/09/2004 أستاذ مساعد 1996 روسيا

 28/07/2008 أستاذ مساعد 1993 روسيا دكتوراه فلسفة في طب العيون جرجس داود

 27/08/2001 مدرس 1999 ألمانيا في أمراض العينبرنامج تأهيل  ناهل القره

  
  طب األسرة واجملتمعـ قسم 15

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص العام

 والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 هيام بشور
األمراض–دكتوراه في الوبائيات
 االستوائية

 12/02/2004 أستاذ 1991 ابريطاني

 28/01/2007 أستاذ مساعد 1997 مصر دكتوراه في الطب الوقائي وليد الفيصل

 عبير قدسي
دكتوراه فلسفة في الوبائيات والعلوم

 الصحية
 12/04/2006 مدرس 2005 بريطانيا

  

  طب األطفالـ قسم 16
امصدره الشهادة العلمية واالختصاص العام والدقيق االسم والشهرة

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 
منذر شيخ 
 الحدادين

 01/07/1981 أستاذ 1969 أمريكا شهادة البورد في األطفال الولدان والخدج

 01/04/2001 أستاذ 1986 روسيا دكتوراه في طب األطفال يوسف الزغيب

 فيصل شعبان
دبلوم جامعي مشترك أمراض غدد

 ستقالبوا
 27/08/2001 أستاذ 1989 فرنسا

 مجيب ملحم
دكتوراه دولة في طب األطفال اختصاص

 انتانية
 10/09/2003 أستاذ 1986 روسيا

 26/05/2004 أستاذ 1993 فرنسا دكتوراه أمراض الهضم عند األطفال مازن الحداد

 03/03/2005 أستاذ 1993 فرنسا اختصاص أمراض انتانية عند األطفال عصام انجق

محمد حسن 
 العبود

 24/04/2005 أستاذ 1992 روسيا اختصاص أمراض القلب عند األطفال

 31/07/2006 أستاذ 1989 المانيا اختصاص أمراض الولدان والخدج جهاد قزح

 17/10/2006 أستاذ 1982 روسيادكتوراه دولة في طب األطفال اختصاص  مطيع كرم
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 خديج ووليد

مصدرها لعلمية واالختصاص العام والدقيقالشهادة ا االسم والشهرة
تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 27/01/2001 أستاذ مساعد 1993 فرنسا دكتوراه أمراض هضمية عند األطفال لينا الخوري

 27/09/2001 أستاذ مساعد 1994 ألمانيا اختصاص دمويات أطفال إياد طرفة

 05/05/2005 أستاذ مساعد 1994 فرنسا أمراض قلبية عند األطفال سمير سرور

 20/04/2006 أستاذ مساعد 1996 اوكرانيا دكتوراه في فلسفة الطب أمراض هضمية خلدون زيادة

 30/07/2007 أستاذ مساعد 1999 بريطانيا عناية مشددة وتعميق خبرة ايمن بلخي

 28/10/2009 أستاذ مساعد 1998 فرنساعصبيةدراسات عليا وتعميق خبرة أمراض  سمير بقلة

 ديانا اسمر
دراسات عليا تعميق خبرة أمراض

 استقالبية
 28/10/2009 أستاذ مساعد 1998 فرنسا

 هيام محمود
شهادة العضوية الملكية لطب األطفال

 وصحة الوليد قلبية
 24/02/2010 أستاذ مساعد 2002 بريطانيا

محمد علي 
 العجلوني

 3/6/2010 أستاذ مساعد 2000 فرنسا ةأمراض وراثي

محمد بشار 
 اسكندر

أمراض،في طب األطفالPhDدكتوراه
 عصبية

 17/08/1996 مدرس 1993 روسيا

 غروب الخير
دراسات عليا في طب األطفال شهادة 

AFSA  +تعميق خبرة أمراض المناعة 
 14/04/2003 مدرس 2002 فرنسا

 02/05/2005 مدرس 2002 سوريا عند األطفالدكتوراه األمراض الخمجية  سمير مرعي

 04/05/2005 مدرس 2005 سوريا دكتوراه أمراض الدم واألورام عند األطفال عثمان حمدان

 29/09/2005 مدرس 2005 سوريا دكتوراه أمراض الوليد والخديج ماهر الباني

في علمDIUوAFSAاختصاص معمق  ماجد خضر
  22/12/2008  مدرس 2008  فرنسا  األورام عند األطفال

عمار أبو 
  26/03/2009  مدرس 2007  فرنسا  عند األطفالاختصاص باألمراض النفسية   شاهين

محمد نادر 
  الضبع

في طبAFSAمصدقة التأهيل المعمق
  05/04/2009  مدرس 2007  فرنسا  األطفال

في طبAFSAمصدقة التأهيل المعمق  بشير كاشور
  14/04/2009  مدرس 2008    األطفال

فيAFSAمصدقة التأهيل المعمق  أسد ابراهيم
  25/03/2009  مدرس 2008  فرنسا  أمراض الغدد الصم

 14/02/2010 مدرس 2007 فرنسا  برنامج التأهيل في الجهاز العصبي لألطفال عمر اسماعيل
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محمد طالل 
 دقسي

 6/6/2010 مدرس 2008 فرنسا  مراض الدم عند األطفالبأ

  ية أعضاء الهيئة الفن

سنة التعيين في  المرتبة الجامعية م والشهرةاالس
  القسم المرتبة الحالية

 تشريح مرضي 1998 مدير أعمال طالل قاسم

 تشريح مرضي 2001 مدير أعمال خلود البابا

 باطنية 2001 مدير أعمال شادية الخضري

 طب شرعي 2002 مدير أعمال هيثم عيسى

 توليد 2004 مدير أعمال  رنا أبو حرب

 جلدية 2004 مدير أعمال ناويوليد ح

 فيزيولوجيا 2004  مدير أعمال  عدنان مطر

 أطفال 2007 مدير أعمال ثناء الخطيب

 أطفال 2007 مدير أعمال سحر أدلبي

 جراحة 2007 مدير أعمال  ماهر بوظو

 جراحة 2007 مدير أعمال محمد مصطفى الحبش

 أطفال 2007 مدير أعمال نجدة نعمة

 أطفال 2007 أعمال مدير نهلة الخياط

 عينية 2007 مدير أعمال أنس عنبري

 باطنية 2007 مدير أعمال يوسف نخلة

 نسج 1997 مشرف على األعمال ملك حراتة

 مخبري 1999 مشرف على األعمال علي شيخ عيسى

 جلدية 2002 مشرف على األعمال منى الحموي

 باطنية 2002 مشرف على األعمال هيام يالل

 جراحة 2003 مشرف على األعمال معطيعبد الحليم 

 نسج 2003 مشرف على األعمال مها ياغي

 فيزيولوجيا 2003 مشرف على األعمال هشام حمادة
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 جلدية 2004 مشرف على األعمال سعيد قبالن

سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
  القسم المرتبة الحالية

 توليد 1979 قائم باإلعمال نظام الدين عناية

 توليد 1989 قائم باإلعمال محمد حمدان

 أشعة 1989 قائم باإلعمال نضال بكفلوني

 أذنية 1994 قائم باإلعمال عبير زريق

 باطنية 1997 قائم باإلعمال احمد غوطاني

 تخدير 2001 قائم باإلعمال معروف بادي

 باطنية 2002 قائم باإلعمال احمد عطاهللا

 مخبري 2002 إلعمالقائم با أميرة بدران

 توليد 2002 قائم باإلعمال جمال الدين التوتنجي

 باطنية 2002 قائم باإلعمال حسن قاسم

 مخبري 2002 قائم باإلعمال خانم مدور

 نسج 2002 قائم باإلعمال رويدا زيات

 نسج 2002 قائم باإلعمال غيثاء منصور

 جلدية 2002 قائم باإلعمال فريد طعمة

 نسج 2002 ئم باإلعمالقا ليلى رحيم

 فيزيولوجيا 2002 قائم باإلعمال محمد عماد جاويش

 باطنية 2002 قائم باإلعمال محمد وحيد رجب بك

 توليد 2002 قائم باإلعمال محمود سبسوب

 طب مجتمع 2002 قائم باإلعمال ميادة خاروف

 توليد 2002 قائم باإلعمال هشام حمامي

 نسج 2004 لقائم باإلعما محمد أبو زيتون
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 نسج 2005 قائم باإلعمال حسن عبد الباقي

سنة التعيين في  المرتبة الجامعية االسم والشهرة
  القسم المرتبة الحالية

 جراحة 2005 قائم باإلعمال عبد المنعم قبالن

 باطنية 1995 قائم باإلعمال ختام الخطيب

 تخدير 2008  قائم باإلعمال  علي أسعد

 أطفال 2010 عمالقائم باإل لمى الجبان
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  طب األسنان كلية
  

  
  
  

  توسترادمزة ا –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2121635:هاتف
  ++ 963 11 2124757:فاآس

  dent@damasuniv.shern.net-dean: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1919 أحدثت عام
  .جراحة الفم والفكين -
  .األسنان مداواة -
  .علم النسج حول السنية -
  .المتحركة األسنان اتتعويض -
 .الفكينو تقويم األسنان -
  .الثابتة األسنانات تعويض -
  . طب أسنان األطفال -
  .طب الفم -
  .النسج والتشريح المرضي -
  . علوم الحياة -
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 ــة مـجـلــــس الكليـــــــــــــــ
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا محمد يوسف. د.أ عميد الكلية 
 عضوًا تيناويالمحمد . د.أ  نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا  نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا عمار مشلح. د.م.أ طب الفمرئيس قسم 
 عضوًا اياد الشعراني. د.أ المتحرآة األسنان اتم تعويضرئيس قس
 عضوًا عيسى وهبة. د.م.أ جراحة الفم والفكين رئيس قسم
 عضوًا إياد سويد.د.م.أ التعويضات الثابتة رئيس قسم
 عضوًا نبيل قوشجي. د.م النسج والتشريح المرضي رئيس قسم
 عضوًا محمد ناصر صوان .د.أ تقويم األسنان رئيس قسم
 عضوًا محمد بشير المنقل. د.م.أ طفالطب أسنان األ رئيس قسم
 عضوًا روال البني. د.م.أ األسنان مداواة رئيس قسم
 عضوًا رزان خطاب.د.أ  علم النسج حول السنية رئيس قسم
 عضوًا عالء الدين شقيفة. د.م.أ علوم الحياة رئيس قسم

 عضوًا منير حرفوش.د.أ ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا سمرة فادي أبو ممثل الطالب

 عضوًا أيمن خليل ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
  علم النسج حول السنيةـ قسم 1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 20/07/1992 أستاذ 1979 فرنسا أمراض اللثة يشمحمد عاطف درو

 28/12/2005 أستاذ 1992 فرنسا أمراض اللثة رزان عيد خطاب

 15/07/2007 أستاذ 1994 دمشق أمراض اللثة شريف األشقر

 16/06/2008 أستاذ  1989 المانيه أمراض اللثة أسامة إبراهيم

 18/04/2006 أستاذ مساعد 1998 دمشق أمراض اللثة رويدا صايمة

 07/01/1999 مدرس 1996 المانيا أمراض اللثة طارق شويكي

 15/04/1999 مدرس 1998 دمشق أمراض اللثة سليمان ديوب

 26/05/2005 مدرس 2004 دمشق أمراض اللثة محمد منذر الصباغ

 26/04/2007 مدرس 2006 بريطانيا أمراض اللثة علي أبو سليمان

  
  تحركةامل األسنان اتتعويضـ قسم 2
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

 واالختصاص العام والدقيق
المرتبة العلمية تاريخ نيلها مصدرها

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 14/02/2005 أستاذ 1994 روسيا صناعه متحرآة غسان وزير

 09/12/2009 أستاذ  1993 روسيا صناعه متحرآة اياد الشعراني

 09/01/2007 أستاذ مساعد 2002 دمشق ات متحرآةتعويض مهند السعدي

 04/01/2010 أستاذ مساعد 2002 دمشق تعويضات متحرآة عالء سلوم

 13/08/2002 مدرس 1988 فرنسا دآتوراه جوزيف عساف

 16/02/2005 مدرس 2004 دمشق تعويضات متحرآة عمار مصطفى
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  تقويم األسنانـ قسم 3
  

 االسم والشهرة
ية الشهادة العلم

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية 

 26/04/2001 أستاذ 1988 المانيه تقويم األسنان محمد يوسف

 22/08/2007 أستاذ 1992 روسيا طب الفم واألسنان محمد ناصر  صوان

 05/07/2002 أستاذ مساعد 1997 المانيه تقويم األسنان قداحسليمان أيهم 

  عماد كعيد
 )اعارة(

 21/01/2003 مدرس 2002 المانيه تقويم األسنان

 04/01/2005 مدرس 2004 ايطاليا قويم األسنانت محي الدين آل رشي

 07/05/2007 مدرس 2005 املانيا قويم األسنانت لؤي مهايني

 07/05/2007 مدرس 2005 بريطانيا تقويم األسنان رانيا حداد

 07/08/2008 مدرس 2007 امريكا تقويم األسنان شادي البريدي

  13/04/2009  مدرس  2008  بريطانيا  تقويم األسنان  موفق عجاج

  05/03/2010  مدرس  2009  دمشق  تقويم األسنان  يزن جحجاح

 10/8/2010 مدرس 2008 بريطانيا تقويم األسنان غياث محمود

  التعويضات الثابتةـ قسم 4
 هرةاالسم والش

الشهادة العلمية

 واالختصاص العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 23/05/1997 أستاذ 1981 فرنسا علوم طب األسنان فندي الشعراني

علوم ، لوم طب األسنانع عمر العادل
 10/11/2000 أستاذ 1985 فرنسا طبية سنيه

  سهام السايس
 )اعارة(

 16/10/2003 أستاذ مساعد 1989 االماني تعويضات ثابتة

 16/01/2005 أستاذ مساعد 1998 دمشق تعويضات ثابتة ميرزا عالف

 03/07/2007 أستاذ مساعد 2000 دمشق تعويضات ثابتة إياد سويد

 14/05/2001 مدرس 2000 دمشق تعويضات ثابتة جهاد أبو نصار

 26/10/2003 مدرس 2002 بريطانيا تعويضات ثابتة نبيل الحوري

 19/03/2007 مدرس 2005 دمشق تعويضات ثابتة محمد لؤي مراد

  27/09/2007  مدرس  2004  دمشق  تعويضات ثابتة  فيصل السبيعي

 1/7/2010 مدرس 2009 بريطانيا تعويضات ثابتة عصام جاموس
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  ـ جراحة الفم والفكني 5
  

الشهادة العلمية  االسم والشهرة
 مصدرها اص العام والدقيقواالختص

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 10/05/2001 أستاذ 1987 روسيا طب الفم واألسنان )محافظ( عاطف النداف

 09/02/2003 أستاذ 1989 سوريا طب الفم واألسنان منير حرفوش

 10/03/2004 أستاذ 1985 فرنسا طب الفم واألسنان هيثم بحاح

  صفوان جابر
 )اعارة(

 30/05/2007 أستاذ 1991 فرنسا علوم طب األسنان

  عصام خوري
 )اعارة(

 27/09/2007 أستاذ 1993 روسيا جراحة الوجه والفكين

 19/8/2010 أستاذ 1997 سوريا جراحة الوجه والفكين مازن زيناتي

 25/03/2002 أستاذ مساعد 1990 االماني جراحة الوجه والفكين عيسى وهبه

 24/02/2010 أستاذ مساعد 2003 سوريا جراحة الوجه والفكين ياسر مدلل

 22/10/2003 مدرس 2002 سوريا جراحة الوجه والفكين عمر حشمة

 06/03/2007 مدرس 1998 رمينياا جراحة الفم والفكين زافين قره بيت

 26/03/2007 مدرس 2005 املانيا جراحة الفم والفكين خلدون درويش

 26/03/2007 مدرس 2005 املانيا جراحة الفم والفكين باسل براد

 10/05/2007 مدرس 2001 املانيا جراحة الفم والفكين علي جبارة

، جراحة الفم والفكين سامر قصبة
 زراعة أسنان

 22/05/2007 مدرس 2007 التشيك

 30/10/2007 مدرس 2006 دمشق جراحة الفم والفكين حسان جعفو

   الفم طبـ 6
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

العام  واالختصاص
 والدقيق

تاريخ  مصدرها
 نيلها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  محمود عبد الحق
 )إعارة(

 14/01/2004 أستاذ مساعد 1993 روسيا جراحة األسنان

 26/08/2007 أستاذ مساعد 2002 دمشق أمراض الفم عمار مشلح

 22/11/2005 مدرس 2005 فرنسا طب الفم د اياد الحفارمحم

  05/08/2009  مدرس 2008  بريطانيا  طب الفم  استير جوري

  قيد التعيين 2009 بريطانيا طب الفم عمر حمادة
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  طب أسنان األطفال قسمـ 7
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام 
 والدقيق

 مصدرها
تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 ميةالعل
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 09/06/2002 أستاذ 1989 روسيا سناناألعلوم طب  محمد التيناوي

مداواة ، علوم طب األسنان محمد بشير المنقل
 15/10/2000 أستاذ مساعد 1994 روسيا أسنان األطفال

 03/07/2007 أستاذ مساعد 2002 دمشق أطفال مهند لفلوف

 21/07/2002 مدرس 2002 شقدم أطفال ندى بشارة

 21/05/2005 مدرس 2003 دمشق أطفال شذى قوشجي

 05/10/2006 مدرس 2005 بريطانيا أسنان األطفال ميسون دشاش

  
  احلياة  علومـ قسم 8

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
 مصدرها العام والدقيق

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 بة الحاليةالمرت

 19/06/1993 أستاذ 1978 فرنسا في البيولوجيا العصبية حسين أبو حامد

  إبراهيم حداد
 )إعارة(

 25/01/2000 أستاذ 1987 روسيا العلوم البيولوجية

 25/09/2005 أستاذ مساعد 1996 فرنسا علوم الكيمياء عالء الدين شقيفة

 25/07/2005 مدرس 2004 فرنسا علوم األحياء ريم ندرة

 13/05/2010 مدرس 2008 املانيا احصاء حيوي محمد زينو

  
  

  داواةـ قسم امل9
  

الشهادة العلمية واالختصاص العام  االسم والشهرة
 تاريخ نيلها مصدرها والدقيق

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية
  فيصل ديوب

 )إعارة(
 10/10/1984 أستاذ 1974 فرنسا مداواة األسنان لبيه

 05/12/1987 أستاذ 1977 مصر مداواة األسنان صفوح البني

 30/12/2009 أستاذ  1994 دمشق مداواة األسنان محمد سالم ركاب

 15/05/2006أستاذ مساعد 2000 دمشق مداواة األسنان الترميمية روال البني

 26/12/2006أستاذ مساعد 1996 دمشق مداواة األسنان أروى خير
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الشهادة العلمية واالختصاص العام  الشهرةاالسم و
 تاريخ نيلها مصدرها والدقيق

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 04/03/2009أستاذ مساعد 1993 روسيا مداواة أسنان لبيه هشام العفيف

 14/02/2010أستاذ مساعد 2002 دمشق مداواة أسنان لبيه كيندا ليوس

 18/02/2010أستاذ مساعد 2003 دمشق مداواة أسنان لبيه أسامة الجبان

  ندى الحمصي
 )عارةإ(

 12/02/2002 مدرس 1990 فرنسا مداواة أسنان لبيه

  سمر عقيل
 )عارةإ(

 23/07/2003 مدرس 2001 دمشق مداواة أسنان لبيه

 10/01/2004 مدرس 2003 دمشق مداواة األسنان حسان عاشور

 11/05/2004 مدرس 2003 دمشق نمداواة األسنا سعاد عبود

 12/12/2004 مدرس 2003 دمشق مداواة األسنان عال ياسين

 26/06/2005 مدرس 2003 دمشق مداواة األسنان طاهر اآلجا

  06/11/2008  مدرس  2007  بريطانيا  مداواة األسنان  محمد الطيان

 1/7/2010 مدرس 2008 دمشق مداواة األسنان مازن ديوب

  
  

  رضيامل تشريحلاونسج الـ 10
الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة

 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 26/04/2001أستاذ مساعد 1994 روسيا تشريح المرضي احمد المنديلي

 21/11/2001أستاذ مساعد 1994 روسيا تشريح المرضي قصي عزيز

 28/08/2005 مدرس 2005 سوريا تشريح المرضي شريف بركات

 18/04/2006 مدرس 2005 بلجيكا تشريح المرضي نبيل قوشجي

  ممدوح المحارب
 )خدمة علم(

 16/12/2002 مدرس 2007 مصر تشريح المرضي
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  أعضاء الهيئة الفنية 

 سنة التعيين في المرتبة الحالية المرتبة الجامعية االسم والشهرة

 2004 مدير أعمال هى السايستمن

 2006 مشرف على األعمال مها حديد

 2007 مشرف على األعمال غريد حناوي

 1995 قائم باإلعمال هيام جابر

 2010 مشرف على األعمال الدارسسوسن 

 1999 قائم باإلعمال حمدو القاضي

 2002 قائم باإلعمال سناء عزام

 2002 قائم باإلعمال عالء الدين نصري

 2002 قائم باإلعمال محمد شمس الدين

 2002 قائم باإلعمال مقداد محمد

 2002 قائم باإلعمال ندى النحاس

   قائم باإلعمال  بشرى حبيب

   قائم باإلعمال  عبير شرابي

  قائم باإلعمال عبد الحكيم الدعاس
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  العلوم كلية
  

  
  

  .البرامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2121978:هاتف
  ++ 963 11 2119896:فاآس

                                  
    www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/science:البريداإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1946أحدثت عام 
  .الكيمياء -
  .الفيزياء -
  .الرياضيات -
  .اإلحصاء الرياضي -
  .البيولوجيا الحيوانية -
 .ا النباتيةالبيولوجي -
 الجيولوجيا  -

  العلوم البيئية   -        
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

محمد سعيد موسى . د.أ عميد الكلية 
 رئيسًا محاسنة

 عضوًا نديم المهنا. د  نائب العميد للشؤون العلمية
 عضوًا عدنان ديب.د البنائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الط

 عضوًا عبد اللطيف هنانو. د. الرياضيات رئيس قسم
 عضوًا ملك الجبة. د.أ الكيمياءرئيس قسم 
 عضوًا منيف غريب. د.أ البيويولوجيا الحيوانية رئيس قسم
 عضوًا مروان الشرع.د.أ الجيولوجيا رئيس قسم
 عضوًا بيداء األشقر. د. الفيزياء رئيس قسم

 عضوًا حسان عاقل.د.أ البيولولوجيا النباتية ئيس قسمر
 عضوًا حسان عاقل. د.م.أ اإلحصاء الرياضي رئيس قسم

  عضوًا  ابتسام حمد.د.أ  رئيس قسم العلوم البيئية
 عضوًا آايد معلولة.د ممثل نقابة المعلمين 

 عضوًا  ممثل الطالب
  عضوًا  ممثل طالب الدراسات العليا

 عضوًا حسين الرفاعي ائرةرئيس الد
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 
   الكيمياءـ قسم 1

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

بيوآيمياء ، الكيمياء الحيوية أحمد مالو
 23/11/1982 أستاذ 1972 روسيا االوآسين

، الكيمياء العضوية الحيوية هيفاء العظمة
 21/08/1985 أستاذ 1975 روسيا حموض نوويه

تحليل طبقي ، الكيمياء العضوية يحيى القدسي
 26/10/1985 أستاذ 1975 فرنسا واصطناع آيميائي

 22/04/1986 أستاذ 1975 روسيا الكيمياء التحليلية عصام القلق

 04/06/1986 أستاذ 1975 روسيا االصبغه والنسجآيمياء  اشممحمد شهير ه

الال ، الكيمياء التحليلية عبد المجيد البلخي
 12/05/1988 أستاذ 1977 فرنسا تعدين، عضويه

تحليل طبقي ، الكيمياء العضوية عدنان شحادة
 04/10/1988 أستاذ 1977 روسيا واصطناع آيميائي

ة ريولوجيا الكيمياء الفيزيائي  فواز الديري
  21/1/1989  أستاذ 1978  فرنسا  المواد البالستيكية

آلية ، الكيمياء العضوية فايز فلوح
 05/01/1989 أستاذ 1978 فرنسا التفاعالت والنواتج الطبية

أشباه ، الكيمياء الفيزيائية علي األريك غوتوق
 19/12/1990 أستاذ 1979 روسيا النواقل

آليات ، ضويةالكيمياء الع محمد حسان الكردي
 13/07/1999 أستاذ 1988 روسيا التفاعل

سلفنه ، الكيمياء العضوية أحمد الحمصي
 03/06/2000 أستاذ 1978 فرنسا المرآبات العضوية

، الكيمياء الفيزيائية الالعضويه ملك الجبة
 04/07/2005 أستاذ 1990 فرنسا معقدات

تفاعالت  ، الكيمياء التحليلية موفق محروقة
 05/05/1992 أستاذ مساعد 1991 روسيا الكيميائيالتألق 

تفاعالت ، الكيمياء التحليلية جمال محفوض
 3/11/2008 أستاذ 1988 المانيا السلفنة

  26/7/2003  أستاذ 1990  روسيا  الكيمياء التحليلية  محمد جمال الخطيب

، الكيمياء الصناعات العضوية منال الحموي
 10/05/1998 أستاذ مساعد 1990 المانيا المواد الفعالة سطحيا

 سامح حمو
االصطناع ، الكيمياء العضوية

والتفاعالت الكيميائية 
 للمرآبات العضوية

 11/06/1998 أستاذ مساعد 1992 بيال روسيا

الخواص ، في الكيمياء التحليلية عبد القادر األزرق
 12/08/1998 أستاذ مساعد 1991 روسيا لبعض المرآبات.التحليلية 

 03/05/1999 أستاذ مساعد 1990 روسيا التكنولوجيا البكريايمان 

 عدنان ديب
اصطناع ، الكيمياء العضوية

مرآبات العضوية حلقيه غير 
 متجانسة

 08/05/1999 أستاذ مساعد 1992 روسيا

 15/08/1999 أستاذ مساعد 1991 روسيا آيمياء السللوز باسلة ابراهيم
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 طنين، الكيمياء الفيزيائية أحمد فالح
 25/09/1999 أستاذ مساعد 1993 روسيا الكتروني

، الكيمياء العضوية الفيزيائية عبدو عبد الوهاب
 25/09/1999 أستاذ مساعد 1993 روسيا المرآبات الفورانيه

الطنين ، الكيمياء التحليلية جمال حمدو
 09/10/1999 أستاذ مساعد 1994 روسيا االلكتروني

 لمياء معمولي
امتصاص ، الكيمياء العضويه

المرآبات العضوية على 
 السيليكات

 14/05/2000 أستاذ مساعد 1989 المانيا

 فرانسوا قره بيت
، الصناعات البتروآيميائيه

أآسدة البارافنيات السلسيه 
 والحلقية

 08/01/2001 أستاذ مساعد 1993 المانيا

النسج ، الكيمياء العضويه محمد ماجد الصباغ
 02/10/2001 اذ مساعدأست 1989 المانيا واالصبغه

مشتقات ، الكيمياءالعضويه نديم المهنا
 10/12/2002 أستاذ مساعد 1990 بيال روسيا البترول

طرق ، الكيمياء التحليلية باسل ابراهيم
 11/12/2002 أستاذ مساعد 1991 روسيا التحليل الحراري

ترموديناميك المحاليل  عدنان حبش
 27/01/1991 مدرس 1989 المانيا والمزائج

 06/08/1991 مدرس 1989 المانيا الكيمياء النووية حسن الحسين

النقل ، الهندسة الحرارية محمد جواد خبيز
 28/12/1994 مدرس 1993 بولونيا الحراري بالحمل الحر

 29/06/1995 مدرس 1994 روسيا من صناعياألتلوث البيئة و نجد موسى

، في الكيمياء تلوث البيئي. د باهرة زهراء
 25/09/1995 مدرس 1994 المانيا اصطناع مواد مضادة للفطور

 محمد عمار الصفدي
تفاعل ، الكيمياء العضوية

المرآبات القلوية مع االتيرات 
 التاجيه

 29/05/1997 مدرس 1995 روسيا

تفاعالت ، الكيمياء االشعاعيه محمد خالد الشيباني
 16/04/1998 مدرس 1996 المانيا التألق الكيميائي

 يمن المصريأ
تاآل ، الكيمياء الفيزيائي

المعادن والفلزات في مصاهير 
 األمالح القلوية

 28/02/2001 مدرس 2000 مصر

اصطناع ، الكيمياء العضوية سحر الحريري
 05/11/2002 مدرس 2002 فرنسا البوليمرات

 محمد مهاب مراد
الفصل ، الكيمياء التحليلية

وتحسس الشوارد باالتيرات 
 التاجيه

 28/04/2003 مدرس 2000 يابانال

الكيمياء العضوية أآسدة  ثناء الحداد
 26/07/2005 مدرس 1997 روسيا المرآبنات

 11/01/2006 مدرس 2005 فرنسا آيمياء تكتونية. د خنساء حسين

  22/11/2008  مدرس 1998  فرنسا  آيمياء آمومية  نبيل جودية

  17/8/2008  مدرس 2008  فرنسا  التكنولوجية الحيوية  فادي خضر

  2010  مدرس متمرن 2009  دمشق  آيمياء األغذية وتحليلها  منال داغستاني
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  قيد التعيين   2008  فرنسا  التلوث البيئي  فادي مارديني

  قيد التعيين   1996  ألمانيا  الهندسة الكيميائية  مظهر عبد الواحد

  
  الفيزياءـ قسم 2

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 دقيقالعام وال
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 21/02/1981 أستاذ 1970 بريطانيا درجات منخفضة فوزي عوض

 31/07/1984 أستاذ 1974 روسيا فيزياء الجسم الصلب فخري كتوت

 19/09/1984 أستاذ 1973 روسيا الفيزياء النظرية الياس أبو عسلي

 01/03/1986 أستاذ 1975 روسيا أنصاف النواقلفيزياء  محاسنة محمد سعيد

 18/07/2005 أستاذ 1979 فرنسا الليزر تطبيقات  كوساالمحمد 

 27/07/1991 أستاذ مساعد 1983 فرنسا لذرة واألطيافا محمود الغفري

 16/06/1999 أستاذ مساعد 1992 روسيا الناقلية الفائقة  محمد عبد الحفيظ

 09/02/2000 أستاذ مساعد 1989 المانيا التجريبية فيزياء الجسم الصلب ةحسان كامل

 09/02/2001 أستاذ مساعد 1987 فرنسا الطاقة الشمسية سهام طرابيشي

 09/05/2001 أستاذ مساعد 1991 بال روسيا ذرية األطياف عصام الجغامي

 09/05/2001 أستاذ مساعد 1994 روسيا فيزياء الجسم الصلب كنج الشوفي

 29/03/2005 أستاذ مساعد 1993 روسيا نوويه اتتقني ماجدة نحيلي

 14/04/2005 أستاذ مساعد 1989 بخارست طاقات عاليه سقراط البعاج

  31/12/2007  أستاذ مساعد 1992  فرنسا  الفيزياء النووية  بيداء األشقر.د

 30/12/1992 مدرس 1991 روسيافيزياء العوازل وأنصاف نواقل أحمد اليحيى

 04/04/1993 مدرس 1991 روسيا فيزياء الجسم الصلب عنايات الزين

 03/10/1993 مدرس 1993 روسيا أنصاف نواقل مولده لليزر إياد مدور

 19/09/1996 مدرس 1995 أوآرانيا العلوم الفيزيائية النظرية حسيبة خير بك
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 دقيقالعام وال
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 23/11/1996 مدرس 1995 روسيا فيزياء الجسم الصلب عبد العزيز الزغبي

 21/11/2002 مدرس 2001 امريكا فيزياء نظرية مصطفى صائم الدهر

 01/06/2004 مدرس 2000 المانيا الجسم الصلب التجريبي  نعمان الصباغ

 28/12/2004 مدرس 2002 بريطانيا فيزياء الجسم الصلب معن سليم

 09/08/2005 مدرس 2004 بريطانيا فيزياء البالزما  يوسف أبو علي

  2004  مدرس 2002  فرنسا  فيزياء الجو  رابيحمود ع

 18/04/2005 مدرس 2005 بريطانيا العلوم الفيزيائية فادي قمر

النانوتكنولوجي وتكنولوجيا   ابراهيم الغريبي
  10/3/2010  مدرس 2008  فرنسا  الليزرات النانوية

  
  الرياضياتـ قسم 3
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 16/07/1983 أستاذ 1973 روسيا نظريه الزمر- الجبر  عبد الواحد أبو حمدة

 21/04/1994 أستاذ 1978 فرنسا التبولوجيا والتحليل التابعي محمد بشير قابيل

الحلول المثلى ، التحليل العددي محمد صبح
 يباتوالتقر

االتحاد 
 04/03/1996 أستاذ 1985 السوفيتي

المعادالت انفورماتيك نظريه  خالد خنيفس
 13/04/2000 أستاذ 1989 المانيا البيان

 14/12/2009 أستاذ 1990 المانيا هندسه جبريه، الجبر يوسف الوادي

مسائل ، المعادالت التفاضلية محمد مناف الحمد
 القيم الحدية

االتحاد 
 08/08/1998 أستاذ مساعد 1992 السوفيتي

 03/03/2004 أستاذ مساعد 1994 روسيا نظريه الحلقات، الجبر حمزة حاكمي

 23/09/2004 أستاذ مساعد 1991 فرنسا جبر بول، الجبر ايلي قدسي

هندسه ، التحليل الرياضي محمد الشيخ
  08/11/2005 أستاذ مساعد 1995 فرنسا تفاضلية

 فرحان إسماعيل
، )انفورماتيك (ية المعلومات

جبر المنطق والرياضيات 
 المتقطعة

 16/11/2005 أستاذ مساعد 1995 فرنسا
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

نظريه ، التحليل الرياضي خليل يحيى
 26/02/2006 أستاذ مساعد 1994 اذربيجان التداخالت

 11/10/2006 أستاذ مساعد 1990 المانيا التداخالت، التحليل الرياضي جمال مللي

 10/05/2007 أستاذ مساعد 1992 بولونيا)مصنفات اللغات(، لمعلوماتيةا محمد جمال اللبن

 30/07/2007 أستاذ مساعد 1995 اوآرانيا نظريه الزمر- الجبر  عبد اللطيف هنانو

 2/3/2009 أستاذ مساعد 2000 سوريا تحليل تابعي، التحليل التابعي محمود باكير

 6/2/2008 أستاذ مساعد 1994 ياأوآران معادالت تفاضلية، التحليل صفوان زيزون

 13/09/1994 أستاذ مساعد 1992 ال روسيايب السبيرناتيك الرياضي جبران جبران

نظريه - التحليل الرياضي  يحيى قطيش
 02/12/1997 مدرس 1995 المانيا األعداد

معادالت ، التحليل التابعي محمد عبد اهللا عساف
 12/07/2000 مدرس 1989 المانيا تفاضلية

معادالت ، التحليل العددي رلنت مطيطب
 02/03/2004 مدرس 2003 مصر تفاضلية جزئيه

 21/02/2006 مدرس 2005 سوريا تحليل رياضي غادة جوجة

 22/10/2006 مدرس 2003 روسيا النمذجة الرياضية ميسم جديد

  21/7/2008  مدرس 2007  فرنسا  شبكات حاسوبية –معلوماتية   يحيى موعد

  7/8/2007  مدرس 2006  فرنسا  تصميم نظم التشغيل- ماتيةمعلو  سمير جعفر

هندسة - علوم الحاسبات  محمد المحمد
  21/8/2008  مدرس 2007  أمريكا  برمجيات

  26/8/2008  مدرسة 2007  أمريكا  تحليل نظم  ريما القمحة

  قيد التعيين  مدرس 2009  فرنسا  هندسة برمجيات–معلوماتية   محمد فراس الحلبي

  قيد التعيين  مدرسة 2009  بريطانيا  وث العملياتبح  غصون الجيرودي

  قيد التعيين  مدرسة 2010  بريطانيا  هندسة برمجيات  أسماء مبارك
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  اإلحصاء الرياضي ـ قسم 4
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 ةالمرتبة الحالي

 25/1/1998 أستاذ مساعد 1989 املانيا اختبار الفرضيات الوسطية بشير غرةمحمد 

 27/06/1994 أستاذ مساعد 1990 فرنسا تحليل معطيات عدنان عموره

 12/02/1996 أستاذ مساعد  1989 املانيا مقدرات بايز حسان عاقل

 25/07/1996 أستاذ مساعد 1990 بولونيا اإلحصاء الرياضي  عزات قاسم

 10/12/1994 مدرس 1992 روسيا نظريه التقدير منير الشحف

  11/7/2008  مدرس 2007  فرنسا  اإلحصاء الرياضي  أحمد يونسو

 23/10/2001 مدرس 1999 فرنسا نظرية اإلحتماالت ريم الخش

  
  البيولوجيا احليوانيةـ قسم 5

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

تصنيف ، بيولوجيه بحريه  محمد النعمة
 وبيئة الديدان الخيطية

 22/07/1987 أستاذ 1977 فرنسا

 09/05/1995 أستاذ 1980 روسيا علم الجنين  حسن ناصر الدين

البيئة الحيوانية ، علم البيئة محمد ماهر قباقيبي
 ةالبري

 05/07/1999 أستاذ 1989 فرنسا

 22/11/2000 أستاذ  1988 فرنسا ديدان، علم الطفيليات سمر النحاس

 25/02/2001 أستاذ 1987 فرنسا علم الوراثة عصام قاسم

التجريبي ، علم الجنين  محمد عثمان
 والتمايز الخلوي

 12/12/2002 أستاذ 1980 فرنسا

 18/10/2004 أستاذ  1990 روسيا فيزيولوجيا حيوانيه  جرجس ديب

فيزيوجيا ، فيزيولوجيا حيوانيه  مصطفى بصل
 عصبيه

 22/05/2006 أستاذ  1979 فرنسا

بيئة وتصنيف ، علم الحشرات منيف غريب
 الحشرات

 2008 أستاذ  1989 روسيابيال

مستقبالت ، تشريح مقارن  بشير الزالق
 ضوئية عند الفقاريات

 17/02/1990 مساعدأستاذ  1984 فرنسا

، بيئة تصنيف الثدييات  لينا زهر الدين 
 القوارض

 18/07/1995 أستاذ مساعد 1989 فرنسا

 26/06/2000 أستاذ مساعد 1987 روسيا علم الجنين  أميرة األومري

 09/10/2000 أستاذ مساعد 1989 فرنسا المناعة الطفيلية ، علم المناعة محمود قويدر
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 19/06/2001 أستاذ مساعد 1989 انياامل البيئة والتصنيف سحر الخطيب

هدبيات حرة ، وحيدات الخلية منى حيدر
 في البحيرات

 25/08/2002 أستاذ مساعد 1992 روسيا

الغدد ، فيزيولوجيا حيوانيه  منى الزين
 الصم

 13/12/1989 مدرسة 1986 فرنسا

بيئة وتصنيف ، علم الطيور رائدة جاويش
 الطيور

 12/10/1993 مدرس 1992 روسيا

بيئة وتصنيف ، علم الزواحف هدى الظواهرة
 الزواحف

 02/11/1993 مدرس 1993 روسيا

 21/12/1993 مدرس 1992 روسيا خلويه بيولوجيا، علم الخلية أمل العبد اهللا

 12/09/2000 مدرس 1999 فرنسا ، علم المناعة سعاد العقلة

 2007 مدرس 2006 فرنسا علم الجنين شادي سكرية

  مدرس 1991 بولونيا لفيزيولوجيا الحيوانيةا رندة وانلي

  مدرس 2009 فرنسا علم النسج أنور الجميل

  مدرس 2009 فرنسا تقانات حيوية نزار عيسى

  
   قسم البيولوجيا النباتيةـ 6

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق

المرتبة

 العلمية
ي تاريخ التعيين ف

 المرتبة الحالية

 21/10/1992 أستاذ 1977 فرنسا نباتي تنامي محمد عامر

  محمد غسان سلوم
 

النمو ، فيزيولوجيا النبات
 10/07/1994 أستاذ 1974 روسيا النباتي والبيئة

وراثة ، بيويولوجيا النبات محمد سليمان
 24/02/2001 أستاذ 1986 روسيا نباتية

 02/12/2004 أستاذ 1992 روسيا المياه، جياالميكروبيولو عدنان علي نظام

 فيزيولوجياو بيويولوجيا كمال األشقر
 29/08/1995 أستاذ مساعد 1988 فرنسا الفطريات الجذرية، النبات

زراعة االنسجة ، تشكل  النبات سليم زيد
 09/03/1999 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا النباتية

تصنيف ، تشكل  النبات بسام األعرج
 04/11/1999 أستاذ مساعد 1991 المانيا وياتالبرب

المجتمعات والنظم ، بيئة نباتية سهيل نادر
 19/08/2000 أستاذ مساعد 1990 فرنسا النباتية

الخلية ، بيويولوجيا النبات هيفاء قاسم
 08/11/2001 أستاذ مساعد 1989 المانيا النباتية

 09/05/2007 أستاذ مساعد 1989 المانيا تصنيف النبات الراقية جورجيت بابوجيان
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الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق

المرتبة

 العلمية
ي تاريخ التعيين ف

 المرتبة الحالية

الفطريات ، إنتاج النبات فائزة األطرش
 15/02/1990 مدرس 1988 اسبانيا الجذرية

تصنيف نباتي ، بيولوجيا النبات عماد القاضي
 30/04/1995 مدرس 1993 فرنسا آيميائي حيوي

تنامي ، فيزيولوجيا النبات حسين العذبة
 1990 مدرس 1989 فرنسا نباتي

 قيد التعيين مدرس 2002 فرنسا تقانة حيوية، صحة، بيولوجيا قرانيلبنى الم

  

  قسم العلوم البيئية ـ7
  

الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 30/08/1989 ستاذأ 1976 فرنسا التربة، الميكروبيولوجيا ابتسام حمد

    أستاذ 1990  فرنسا  عوالق حيوانية بحرية  محمد بكر

   قسم اجليولوجياـ 8
الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة

 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 واثق رسول آغا

، الجولوجياوالمنرالوجيا
استخدام ، اءهيدروجيوفيزي

الطرائق الجيوفيزيائية في 
 الدراسة المائية

 27/12/1983 أستاذ 1973 روسيا

كمال محي الدين 
 حسين

مستحاثات ، طبقيه، المنرالوجيا
 30/11/1985 أستاذ 1973 روسيا مجهريه نباتيه

 أحمد خالد المالح
جيولوجيا ، العلوم الطبيعية
بترولوجيا ، رسوبية ونفطية

 الرسوبيات 
 25/05/1987 أستاذ 1976 سافرن

 26/08/1987 أستاذ 1976 بريطانيا مغنطيسية قديمة، الجيوفيزياء جمال أبو ديب

 أحمد بالل
تكتونيك ، العلوم الطبيعية

بترولوجيا ميكرو تكتونيك 
 وبترولوجيا الصخور النارية

 27/06/1988 أستاذ 1978 فرنسا

، الجيولوجيا والمنرالوجيا محمد أنور محفوظ
 06/03/1993 أستاذ 1975 روسيا ولوجيا هندسية جي

 سليمان رماح
، الجيولوجيا والمنرالوجيا

قياسات ، جيوفيزياء
 جيوفيزيائية بئرية

 16/02/1994 أستاذ 1982 روسيا

 رامز ناصر
، الجيولوجيا والمنرالوجيا

الطرائق السيسمية ، جيوفيزياء
 في التنقيب

 03/08/1997 أستاذ 1979 روسيا

 محمدياسر ال
خصائص ، الهيدروجيولوجيا

البحوث الهيدرولوجية في 
 أنظمة الري

 06/04/1999 أستاذ 1987 بلغاريا

برمجة الحاسب ، جيوفيزياء  رياض طيفور
 07/04/1999 أستاذ  1990 ألمانيا اإللكتروني

جيوفيزياء الطرائق السيسمية  نديم أحمد
 16/06/1999 أستاذ 1981 روسيا في التنقيب
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الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 اصر دركلعبد الن
تكتونيك ، العلوم الطبيعية

تحليل بنيوي تكتوني للكسور 
 األرضية 

 04/05/2004 أستاذ  1989 ألمانيا

الصخور ، جيولوجيا النفط محمد القاضي
 28/08/2004 أستاذ 1982 فرنسا الخازنة

، جيولوجيا هندسية، الجيولوجيا نهاد بهوي
 2008 أستاذ  1983 رومانيا جيوتكنيك

  23/8/1992 أستاذ مساعد 1986  بريطانيا  الطريقة الجاذبية، جيوفيزياء  ؤيد العظمرغدان الم

 بشار ريشة
، الجيولوجيا والمنرالوجيا 

هيدرو جيولوجيا حل المسائل 
 الهيدرولوجية 

 27/11/1991 أستاذ مساعد 1984 روسيا

 1992 مساعدأستاذ  1986 روسيا الجيولوجيا والمعادن عصام جبور

ميكانيكية ، لهيدروجيولوجياا سليم حميد
 08/07/1993 أستاذ مساعد 1988 فرنسا الرشح في النطاق غير المشبع

، العلوم الطبيعية باليونتولوجيا  كايد معلولة
 09/07/1994 أستاذ مساعد 1987 فرنسا مستحاثات مجهرية 

 محسن سعيد
، جيوفيزياء، العلوم الطبيعية

طرائق المقاومة الكهربائية 
 اب التحريضيواالستقط

 06/04/1999 أستاذ مساعد 1990 ألمانيا

 نضال شقير
العلوم التقنية جيوفيزياء 

الطرائق السيسمية 
 الجيوهندسية 

 30/09/1999 أستاذ مساعد 1991 روسيا 

 معتصم القادري
، الجيولوجيا والمنرالوجيا

طرائق التنقيب ، جيوفيزياء
 الجيوآهربائي

 14/12/2000 أستاذ مساعد 1991 طشقند

، علم الزالزل، الجيوفيزياء محمد داود
 04/05/2004 أستاذ مساعد 1991 بولونيا سيسمولوجيا 

 عامر غبرة
، الجيولوجيا والمنرالوجيا

جيوآيمياء النفط البحث 
 والتنقيب عن النفط والغاز 

 30/08/2004 أستاذ مساعد 1986 روسيا

، الجيولوجيا االقتصادية مروان الشرع
 27/12/2006 أستاذ مساعد 1988 نسافر ميتالوجيا

، الجيولوجيا والمنرالوجيا سعود المحمد
 06/01/2007 أستاذ مساعد 1991 روسيا تطبيقات االستشعار عن بعد

 2009 أستاذ مساعد 1991 روسيا ، الجيولوجيا والمنرالوجيا جريس شاهين

 تميم شقرا
، علم الفلزات، العلوم الطبيعية

عة دراسة البلورات باالش
 السينية

 07/08/1991 مدرس 1981 المانيا

 زياد سلوم
جيوفيزياء ، العلوم الطبيعية 

الطرائق الكهرطيسيه في 
 التنقيب

 07/08/1991 مدرس 1989 المانيا

الجيوفيزياء معالجه  المعطيات  رفيق جبر
 11/01/1992 مدرس 1992 بولونيا السيسيمه

ى تحليل البن، العلوم الطبيعية إبراهيم أسعد
 05/07/1992 مدرس 1989 المانيا الجيوتكنيكيه

 فيروز المهنا
علم ، الجيولوجيا والمنرالوجيا

. بترولوجيا د، الصخور
 الصخور النارية

 31/08/1992 مدرس 1991 روسيا

الجيوفيزياء تفسير القياسات   ابراهيم الحمد
 19/08/1993 مدرس 1992 روسيا الجيوفيزيائيه البئريه
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الشهادة العلمية واالختصاص  االسم والشهرة
 تاريخ نيلها مصدرها العام والدقيق

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

جيوآيمياء ، لجيوآيمياءا إياد الغريب
 24/11/1993 مدرس 1992 فرنسا النظائر 

 علي العجي
في الجيولوجيا . د

، جيوفيزياء، والمنرالوجيا
 قياسات جيوفيزيائيه بئريه

 01/09/1994 مدرس 1992 روسيا

 نضال جوني
في الجيولوجيا . د

، جيوفيزياء، والمنرالوجيا
 معالجه  المعطيات السيسمه

 15/04/1995 مدرس 1992 روسيا

  
  
  
  
  
  

  أعضاء الهيئة الفنية

  
 المرتبة الجامعية االسم والشهرة

سنة التعيين في 

 المرتبة الحالية
 القسم

 الجيولوجيا 2002 مدير أعمال خالد شحادة

 الجيولوجيا 2000 مدير أعمال فاتنة شلة

 الكيمياء 1987 مدير أعمال هيفاء الخطيب

 اءالكيمي 1988 مدير أعمال مها نصير

 الكيمياء 1991 مدير أعمال راتب غازي

 الكيمياء 1991 مدير أعمال زهيرة سعد الدين

 الكيمياء 1991 مدير أعمال سلوى بيضون

 الفيزياء 1991 مدير أعمال محمد صفوح موصللي

 الحياة النياتية 1990 مدير أعمال مها جابر

 الكيمياء 1991 مدير أعمال هند بيطار

 الحياة الحيوانية 1982 أعمالمدير خالد الخطيب

 الحياة النياتية 1992 مدير أعمال منى جمال

 الحياة الحيوانية 1982 مدير أعمال هيفاء الحمصي

 الحياة النياتية 2004 مدير أعمال حنان شحادة آغا

 الحيوانيةالحياة 2006 مدير أعمال مي نصير

 ةالحياة الحيواني 2005 مشرف على األعمال مها شعبان

 الحياة الحيوانية 2005 مشرف على األعمال ريما العجالني

 الحياة الحيوانية 2005 مشرف على األعمال وفاء هريس

 الكيمياء 1991 مشرف على األعمال فاطمة صبيح

 الكيمياء 1991 مشرف على األعمال ميساء نصري
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 المرتبة الجامعية االسم والشهرة
سنة التعيين في 

 المرتبة الحالية
 القسم

 الحياة الحيوانية 1992 مشرف على األعمال ايمان الغضبان

 الحياة النياتية 2003 مشرف على األعمال يندى الحاف

 الحياة الحيوانية 2004 مشرف على األعمال علي قطان

 الفيزياء 2005 مشرف على األعمال محمد السعيد

 الفيزياء 2005 مشرف على األعمال محمد توفيق سويد

 الحياة النياتية 2005 مشرف على األعمال مي حناوي

 الحياة النياتية 2005 األعمالمشرف على ميساء بكور الزيات

 الحياة الحيوانية 2005 مشرف على األعمال نذير خليل

 الحياة النياتية 2005 مشرف على األعمال وفيقة ابراهيم

 الفيزياء 2006 مشرف على األعمال كمال كايد

 الجيولوجيا 1982 قائم باإلعمال ميسون سكيكر

 الكيمياء 1985 قائم باإلعمال سحر سالمة

 الكيمياء 1995 مدير أعمال محمد سميح معتوق

 الحياة النباتية 2010 مشرف على األعمال عبير معال

 الحياة النباتية 2009 مشرف على األعمال عهد رشيد

 الفيزباء 2009 مشرف على األعمال فاتن الفيل

 الفيزباء 2000 قائم باإلعمال مجد حماد

 اضياتالري 2002 قائم باإلعمال احمد هابيل

 الحياة النباتية 2001 قائم باإلعمال بثينة االشقر

 الرياضيات 2004 قائم باإلعمال خولة حيدر

 الحياة النباتية 2002 قائم باإلعمال عماد سوسان

 الكيمياء 2002 قائم باإلعمال غزل اليافي الزهري

 الحياة النباتية 2002 قائم باإلعمال فرح علوش

 الكيمياء 2002 مالقائم باإلع ميادة عيسى

 اإلحصاء 2002 قائم باإلعمال هند الخطبا

 الحياة الحيوانية 2000 قائم باإلعمال ايمان بدر الدين

 الحياة الحيوانية 2003 قائم باإلعمال نوال البني

  الرياضيات 2005  مشرفة على األعمال هدى الشماط
 الرياضيات 2004 قائم باإلعمال رشا البعاج

 الرياضيات 2001 قائم باإلعمال نفاطمة سليما

 الرياضيات 2004 قائم باإلعمال ملك مارديني

 الكيمياء 2006 قائم باإلعمال بسام ابو راس

 الحياة النباتية 2006 قائم باإلعمال ربيعة زحالن

 الكيمياء 2006 قائم باإلعمال روزانا بدران

 الحياة النباتية 2006 قائم باإلعمال ؤوس محمداسير

 الكيمياء 2007 قائم باإلعمال بنى الحمودل

 الرياضيات 2007 قائم باإلعمال منى محمد

  الحياة الحيوانية 2009 قائم باألعمال اسماعيل أرشوكية
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 المرتبة الجامعية االسم والشهرة
سنة التعيين في 

 المرتبة الحالية
 القسم

 الفيزباء 2006 قائم باإلعمال سامر سعيد

  الفيزياء 2009 قائم باألعمال يرسف سلمان
 نيةالحياة الحيوا 2002 قائم باإلعمال مسمير ابراهي

  الكيمياء  قائم باإلعمال ثورة أحمد
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  الفنون اجلميلة كلية  

  

  
  

  .البرامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2122548 :هاتف
  ++ 963 11 2119839 :فاآس
  n.netfineart@damasuniv.sher-dean: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1961أحدثت عام 
  . الرسم والتصوير -
  .الحفر والطباعة -
  .النحت -
  .العمارة الداخلية -
  .االتصاالت البصرية -
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا محمود شاهين. د.أ عميد الكلية 
 عضوًا عبد الناصر ونوس. د.م ةنائب العميد للشؤون العلمي

 عضوًا إحسان العر. د.م نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا شفيق اشتي. د.م.أ الرسم والتصويررئيس قسم 
 عضوًا فواز بكداش. د.أ النحترئيس قسم 
 عضوًا سهيل معتوق. د.م.أ العمارة الداخلية رئيس قسم
 عضوًا أحمد يازجي. د.م لبصريةاألتصاالت ا رئيس قسم
 عضوًا عبد السالم شعيرة. د.م.أ الحفر والطباعة رئيس قسم

 عضوًا  ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا  ممثل الطالب

 عضوًا  ممثل طالب الدراسات
  

.يقوم بأمانة سر الجلسة رئيسة الدائرة اآلنسة فدوى الصالح •
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 
  الرسم والتصويرـ قسم 1

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

دآتوراة ، مايستر آالسية اسبرانت  علي السرميني 
 30/08/1994 أستاذ  1980 المانيا تصوير جداري وغرافيك

 11/08/2006 أستاذ  1984 فرنسا تصوير   سمان عبد الرزاق ال

 12/02/1997 أستاذ مساعد  1988 روسيا تصوير، علوم الفن  شفيق آشتي 

 02/07/1998أستاذ مساعد  1990 رو سيا تصوير، علوم الفن  نزار صابور

 19/07/1993 مدرس  1992 بولونيا الرسم النظري والنماذج  رويدة كناني 

 19/09/1996 مدرس  1992 روسيا تصوير، علوم الفن ب عهد الناصر رجو

 14/01/1999 مدرس  1998 مصر تصوير يوسف البوشي 

 24/03/1999 مدرس  1998 مصر تصوير باسم دحدوح 

 02/05/1999 مدرس  1997 بلجيكا تصوير صفوان داحول 

  20/11/2000  مدرس 1999  مصر  تصوير  محمد صالح بدوي

 12/11/2002 مدرس  2002 نسافر تصوير بثينة علي 

 09/01/2005 مدرس 1985 روسيا تصوير جداري، علوم الفن فيروز الهزي

  احلفر والطباعةـ قسم 2
 االسم والشهرة

الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
 المرتبة العلمية

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 29/07/1996 أستاذ 1980 فرنسا حفر  علي سليم الخالد

 30/09/1997 أستاذ 1984 بولونيا تاريخ الفن عبد الكريم فرج

 15/03/2007 أستاذ 1988 روسيا حفر  عبد اللطيف سلمان

 22/01/1998 أستاذ مساعد 1986 مصر فر وطباعةح نبيل رزوق

 23/01/1998 أستاذ مساعد 1986 مصر حفر وطباعة عبد السالم شعيرة

 27/02/2006 مدرس 2005 مصر افيكرغ ن صطوفإحسا

 1/4/2010  مدرس 2009  فرنسا  رافيكغ  بطرس المعري

رافيكغ إياد المحمود  2007 مصر 
معيد عائد من 

 االيفاد
 قيد التعيين
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  النحتـ قسم 3

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
التعيين في تاريخ 

 المرتبة الحالية

 19/05/1991 أستاذ 1978  فرنسا نحت فواز البكدش

 28/05/1995 أستاذ 1980 المانيا لنحتا محمود شاهين

 01/08/2001 أستاذ 1980 فرنسا نحت عبد اهللا السيد

 03/06/2007 أستاذ  1987 روسيا نحت فؤاد طوبال علي

 26/06/1994 أستاذ مساعد 1985 فرنسا نحت محمد ميرة

 09/09/1992 مدرس 1992 بولونيا الرسم النظري والنماذج نزيه الهجري

 11/06/1994 مدرس 1992 بولونيا ميدالية، لعلوم اإلنسانيةا فؤاد دحدوح

 10/01/2005 مدرس 2004 مصر النحت إحسان العر

 18/01/2005 مدرس 2004 مصر الخزف الفني سمير رحمة

  ةالعمارة الداخليـ قسم 4

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 07/02/1991 أستاذ  1977 فرنسا عمارة داخلية، الفنون الزخرفية  عبد الرزاق معاد

 19/02/1989 تاذ مساعدأس 1979 فرنسا عمارة داخلية، الفنون الزخرفية سهيل معتوق

 16/11/1998 أستاذ مساعد 1990 المانيا العمارة الداخلية واالجتماعية جورج محفوض

 29/11/1992 مدرس 1992 بولونيا العمارة الداخلية السكنية سمير غنوم

 13/06/1993 مدرس 1991 روسيا علوم الفن سمير الجندي

 منهجية التعليم الصناعي في محمد نعيم الجابي
 11/09/1999 مدرس 1998 مصر منظومة التعليم  العالي

 24/03/2003 مدرس 1997 بولونيا التصميم الصناعي محمود شيخ الشباب

 19/07/2005 مدرس 2004 فرنسا التصميم الصناعي كمال رمزي

 29/01/2006 مدرس 1998 ايطاليا ديكور مسرح وتصميم أزياء  سمير أبو زينة

 30/01/2007 مدرس 1993 روسيا المسرحي الديكور نهال النفوري

 07/06/2009 مدرس 2007 فرنسا تصميم صناعي وأثاث  رياض خضير

 23/02/2010  مدرس 2010  سوريا  عمارة داخلية  زيتو حسام دبس
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  االتصاالت البصريةـ قسم 5

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

اتصاالت ، الفنون الزخرفية محمد إحسان عنتابي
 12/11/1996 أستاذ 1974 فرنسا بصرية

 28/03/1991 مدرس 1988 فرنسا سم وغرافيكر أحمد يازجي

 16/05/1993 مدرس 1990 روسيا اتصاالت بصرية، علوم الفن سوسن الزعبي

 15/11/1993 مدرس 1992 روسيا اتصاالت بصرية، الفن علوم عبد الناصر ونوس

فن الغرافيك في مجال   غسان أبو ترابة
 05/02/1999 مدرس 1998 مصر الرسوم

 13/01/2000 مدرس 1998 مصر فن الغرافيك رسوم متحرآة  فارس قره بيت 

 03/03/2001 مدرس 1988 مصر رسم وغرافيك  محمد ياسر عبار

افيك أتصاالت فن الغر  منار حمادي
 16/01/2003 مدرس 2002 مصر بصرية

  
  
  
  
  
  

  أعضاء الهيئة الفنية 
سنة التعيين في المرتبة الحالية المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 2002 قائم باإلعمال جابر صطيف

 2002 قائم باإلعمال فادي المرابط

 2002 قائم باإلعمال محمد العلبي

 2002 قائم باإلعمال أسعددوج

 2009 قائم باإلعمال عتاب الناعم

 2007 قائم باإلعمال نودحسام ج
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  اهلندسة املدنية كلية  
  

  
  
  

  .البرامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2119823 :هاتف
  ++ 963 11 2123673 :فاآس
  ileng@damasuniv.shern.netciv-dean: البريد اإللكتروني

  
  
  
  
  
  
  



179 
 

  
:وتضم األقسام اآلتية 1961أحدثت عام   

  .الهندسة اإلنشائية -
  .اإلدارة الهندسية واإلنشاء -
  .الهندسة الجيوتكنيكية -
  .الهندسة البيئية -
  .الهندسة المائية -
  .الهندسة الطبوغرافية -
  .هندسة النقل والمواصالت -
 .العلوم األساسية -
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جـلــــس الكليـــــــــــــــــةمـ  
 

:يتألف مجلس الكلية من السادة  
 

أمجد زينو. د.أ عميد الكلية  رئيسًا 
محمد غريب. د.أ نائب العميد للشؤون العلمية  عضوًا 

أنور الصيفي. د نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب  عضوًا 
الهندسة الجيو تكنيكة رئيس قسم د مشلحمحمد عما. د   عضوًا 

الهندسة اإلنشائيةرئيس قسم  قاسم الزحيلي. د.م.أ   عضوًا 
الهندسة البيئية رئيس قسم يمحمد بشار المفت. د   عضوًا 
الهندسة المائية رئيس قسم قتيبة السعدي. د   عضوًا 
الهندسة الطبوغرافية رئيس قسم معن حبيب. د   عضوًا 
هندسة النقل والمواصالت رئيس قسم رأفت إدلبي. د   عضوًا 
اإلدارة الهندسية اإلنشاء رئيس قسم شكري البابا. د   عضوًا 

العلوم األساسية رئيس قسم هاني طالب. د.أ   عضوًا 
 عضوًا  ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا  ممثل الطالب

 عضوًا  ممثل طالب الدراسات العليا
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 أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
اإلنشائية ـ قسم اهلندسة1  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

اإلنشاءات كدينامي فيصل الخليل 02/11/1986 أستاذ 1973 أمريكا   

12/05/1997 أستاذ 1986 أمريكا ديناميك اإلنشاءات محمد نزيه ايلوش  

23/12/1998 أستاذ 1987 فرنسا ديناميك اإلنشاءات إدوارد شديد  

ةخرسانة مسلح غسان محمود 16/06/2001 أستاذ 1989 بولندا   

08/05/2002 أستاذ 1985 روسيا حساب إنشاءات إبراهيم الجراد  

02/06/2005 أستاذ 1986 بريطانيا ديناميك اإلنشاءات محمد سمارة  

10/07/2005 أستاذ 1990 بيال روسيا حساب إنشاءات محمد غريب  

11/02/2006 أستاذ 1991 فرنسا حساب إنشاءات عفيف رحمة  

مسبقة  ةخرسانة مسلح محمد فريز عابدين
2/2/1993 أستاذ مساعد 1984 فرنسا اإلجهاد  

18/09/1993 أستاذ مساعد 1986 فرنسا حساب إنشاءات إبراهيم عطية  

ةخرسانة مسلح عصام نمر مالك ياألمان  18/04/1995 أستاذ مساعد 1984   

مسبقة  ةخرسانة مسلح مأمون السمكري
28/10/1995 أستاذ مساعد 1987 ألمانيا اإلجهاد  

ةخرسانة مسلح طالل شرف 19/12/1995 أستاذ مساعد 1985 روسيا   

معدنيةإنشاءات  غياث حالق 22/12/1997 أستاذ مساعد 1991 بريطانيا   

03/05/2000 أستاذ مساعد 1991 أوآرانيا حساب إنشاءات مروان البشير  

ةخرسانة مسلح قاسم زحيلي 10/09/2000 أستاذ مساعد 1987 روسيا   

ميادة نجم األحمد 
ةخرسانة مسلح كوسا 27/01/2001 أستاذ مساعد 1993 روسيا   

21/08/2001 أستاذ مساعد 1988 ألمانيا إنشاءات معدنية مؤيد صبح  

مريكاأ إنشاءات معدنية ماهر السلطي 22/11/2001 أستاذ مساعد 1992   

01/06/2002 أستاذ مساعد 1991 روسيا حساب إنشاءات شاهين غالييني  

02/06/2002 أستاذ مساعد 1992 أمريكا إنشاءات معدنية أيمن الخطيب  

7/06/2002 أستاذ مساعد 1992 روسيا إنشاءات معدنية محمد قاسم درويش  



182 
 

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

االختصاص العام والدقيقو  
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

12/12/2004 أستاذ مساعد 1988 ألمانيا حساب إنشاءات فؤاد تلتلو  

ةخرسانة مسلح شريف برقاوي 23/02/1988 مدرس 1982 روسيا   

ةخرسانة مسلح زهير عامر 22/09/1990 مدرس 1989 ألمانيا   

ةخرسانة مسلح هيثم زرزور 22/01/1991 مدرس 1990 ألمانيا   

28/06/1993 مدرس 1991 روسيا حساب إنشاءات مازن الحلبي  

إنشاءات ةهندس هشام المما 17/04/1999 مدرس 1996 روسيا   

الصوامع -حساب إنشاءات هالة حمادة 19/04/1999 مدرس 1995 بولندا   

1/9/2002 مدرس 1999 اليابان الديناميك اإلنشائي حافظ الصادق  

إنشاءات ةهندس سليمان ناصيف 10/06/2001 مدرس 1999 مصر   

30/05/2005 مدرس 2004 سوريا حساب إنشاءات ميرنا سعود  

ةخرسانة مسلح عبد الحميد كيخيا 02/07/2005 مدرس 1987 روسيا   

25/3/2010 مدرس متمرن 2007 بريطانيا إنشاءات معدنية بشار سلهب  

ى بطيخةمصطف 10/3/2010 مدرس متمرن 2008 بريطانيا إنشاءات معدنية   
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ـ قسم اإلدارة اهلندسية واإلنشاء2  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

مهوتنظي اإلنشاءتكنولوجيا  نصرالدين خيراهللا 25/02/1995 أستاذ مساعد 1988 ر وسيا   

هندسة ومحاآاة في  ةبرمج نبيل الهزيم
رالمرو 10/04/1999 أستاذ مساعد 1992 بولندا   

04/07/1999 أستاذ مساعد 1990 بولندا تنظيم مشاريع رياض الحسين  

تكنولوجيا وتنظيم إنشاء  مفيد العيد
الصناعية والمدنية يالمبان ساعدأستاذ م 1987 روسيا   19/08/2003  

تكنولوجيا وتنظيم إنشاء  محمد بشار الحفار
12/11/2003 أستاذ مساعد 1995 أوآرانيا المباني الصناعية والمدنية  

تكنولوجيا وتنظيم إنشاء  شكري بابا
الصناعيةو المباني المدنية 18/12/2003 أستاذ مساعد 1994 أوآرانيا   

 محمد نايفة
استخدام المحاآاة في مجال 

تحكم الديناميكي بمشاريع ال
 إنشائية

16/12/1989 مدرس 1989 بريطانيا  

29/07/1992 مدرس 1990 فرنسا التصميم بمعونة الحاسب طالل حابج بك  

23/01/1995 مدرس 1993 فرنسا التصميم بمعونة الحاسب حسام الدين الزين  

اإلنشاء تكنولوجيا محمد الجاللي 07/10/2000 مدرس 2000 مصر   

لعوضوليد ا التصميم المؤتمتة أنظمة  14/01/2002 مدرس 1990 ألمانيا   

تجهيزات  -هندسة ميكانيكية  يوسف اليوسف
ةنيكآهربائية وميكا 04/05/2002 مدرس 1998 فرنسا   

في البرمجة ةفلسف طالل الشهابي 23/04/2003 مدرس 2002 أمريكا   

اتبحوث عملي ماهر مصطفى 03/08/2003 مدرس 2003 مصر   

السالخمازن  08/10/2003 مدرس 1991 ألمانيا تنظيم ورشات ومواصفات   

اإلنشاءات تكنولوجيا عبد السالم زيدان 24/2/2003 مدرس 2002 فرنسا   

10/3/2010 مدرس 2008 بريطانيا االقتصاد الهندسي عمر عامودي  

وإدارة المشاريعتنظيم  رانيا عيسى 10/2/2010 مدرس 2008 بريطانيا   

هيممازن عزت إبرا 31/1/2010 مدرس 2008 فرنسا إدارة مشاريع   
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ـ قسم اجليوتكنيكية3  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلهامصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

التربة واألساسات ميكانيك حنا يني 08/12/1981 أستاذ 1969 روسيا   

خائيل العيسىمي التربة واألساسات ميكانيك  07/02/1991 أستاذ 1973 فرنسا   

15/07/1999 أستاذ 1986 روسيا الهندسة الجيولوجية عبد المنير نجم  

27/11/2005 أستاذ 1985 روسيا الهندسة الجيولوجية نزيه عبود  

29/12/2008 أستاذ 1989 ألمانيا التربة واألساسات ميكانيك أدهم سرحان  

حمد عماد مشلحم 01/04/1999 أستاذ مساعد 1990 بولندا التربة واألساسات ميكانيك   

10/12/2000 أستاذ مساعد 1991 أمريكا التربة واألساسات ميكانيك محمد كيال  

19/05/1989 مدرس 1988 ألمانيا التربة واألساسات ميكانيك محمد مروان قعقع  

25/03/1991 مدرس 1989 ألمانيا ساتالتربة واألسا ميكانيك محمد غياث مارديني  

02/03/1992 مدرس 1989 ألمانيا التربة واألساسات ميكانيك غياث الكسم  

06/09/1993 مدرس 1992 روسيا التربة واألساسات ميكانيك طالل عواد  

04/04/1996 مدرس 1990 فرنسا التربة واألساسات ميكانيك عبد الرحمن المنصوري  

التربة ميكانيك محمد النصار 28/07/2002 مدرس 2002 فرنسا   

نفاق ومنشات مطمورةأ إبراهيم حمود 22/12/2002 مدرس 1998 فرنسا   

التربة ميكانيك محسن الخطيب 07/05/2007 مدرس 1994 أمريكا   

ـ قسم اهلندسة البيئية4  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

11/05/1988 أستاذ 1977 بريطانيا معالجة مياه الصرف الصحي شبلي الشامي  

ةآيميائي ةهندس فؤاد مراد 13/05/1993 أستاذ 1980 ألمانيا   

مياه الشرب ةتنقي هند وهبة 17/06/1998 أستاذ 1980 روسيا   

الصحيمعالجة مياه الصرف  محمد بشار المفتي 29/07/1995 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا   

شبكات معالجة مياه الصرف  غسان دره الحداد
01/05/1998 أستاذ مساعد 1990 ألمانيا الصحي  

24/04/2000 أستاذ مساعد 1990 ألمانيا معالجة الحمأة محمود حديد  
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
يلهاتاريخ ن مصدرها  

المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

19/08/2001 أستاذ مساعد 1989 المنيا معالجة مياه الصرف الصحي عبود عبود  

مياه الشرب ةتنقي بسام العجي 19/10/2001 أستاذ مساعد 1995 روسيا   

25/08/1996 مدرس 1990 ألمانيا شبكات  مياه الشرب جورج زهر  

 
 

ندسة املائيةـ قسم اهل5  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

المطرقة المائية، هيدروليك وائل معال 05/04/1996 أستاذ 1985 بريطانيا   

ذأستا 1970 روسيا منشات مائية وسدود عبد الرزاق الحسين  15/07/1998  

البيتومين اإلسفلتي، سدود محمد شبالق 04/01/2001 أستاذ 1989 ألمانيا   

ومحطات الضخ، هيدروليك أمجد زينو 04/01/2006 أستاذ 1995 بولندا   

منشات القياس ، منشات مائية يوسف مرعي
ندابول والمراقبة 06/10/1998 أستاذ مساعد 1990   

الهيدروجولوجياالهيدرولوجيا و محمد هشام التجار 22/09/1998 أستاذ مساعد 1993 فرنسا   

ري وصرف ةهندس عماد الدين عساف 16/05/1991 مدرس 1990 ألمانيا   

محطات الضخ لمياه الشرب  قتيبة السعدي
06/05/1992 مدرس 1991 روسيا والري  

ةمحطات الكهرمائي وسام نخلة 27/07/1992 مدرس 1991 روسيا   

األقنية المرفوعةتكنولوجيا  عدنان نحاس 02/05/1993 مدرس 1992 روسيا   

30/09/1995 مدرس 1994 فرنسا تأثير الري بالرش على التخزين نضال الشيخ قاسم  

ت مائيةآمنش بسام فركوح 16/11/1996 مدرس 1994 فرنسا   

22/12/2000 مدرس 2000 فرنسا الهيدرولوجيا رنا منصور  

21/05/2005 مدرس 2003 بريطانيا هيدروجيولوجيا وائل سيف  

ةالجبسيشبكات على األراضي  سالم الخاطر 01/02/2006 مدرس 1994 روسيا   

 محمد نوار شموط
 
ديناميك السوائل هندسة ميكانيكية 

 وأنظمة التحكم
 

14/02/2007 مدرس 2003 بريطانيا  
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ـ قسم اهلندسة الطبوغرافية6  
 

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

دقيقالعام وال  
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

ةحسابات جيوديزي، اجيوديزي سعدا هللا آغا القلعة 03/12/1991 أستاذ مساعد 1981 فرنسا   

المثلثية الفراغية  تا لشبكابناء أنور الصيفي
11/02/2002 أستاذ مساعد 1991 روسيا في األبنية العالية  

المصري رياض 29/12/2005 أستاذ مساعد 1986 امريكا جيوديزيا األقمار الصناعية   

اإلسقاط والتحويالت  أنظمة معن حبيب
21/08/2007 أستاذ مساعد 2000 مصر الرياضية في الجيوديزيا  

التشوهات في األنفاق ةمراقب محمد  صالح العبداهللا 30/12/1992 مدرس 1991 بولوندا   

ةاحيعلوم مس وائل رضوان 02/03/1994 مدرس 1993 روسيا   

العلوم التقنية والمسح الجوي  عبد الرزاق عجاج
11/05/2003 مدرس 1992 روسيا وفن رسم الخرائط  

 
 

ـ قسم هندسة النقل واملواصالت7  
 

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

 تاريخ التعيين

في المرتبة 

 الحالية

ة مسلحة جسور بيتوني ةهندس ساطع بدوي
اإلجهادمسبقة  16/12/1989 أستاذ 1975 روسيا   

23/08/1992 أستاذ 1977 روسيا مواد بناء وإنشاء طرق اندراوس سعود  

07/05/2002 أستاذ 1990 روسيا مواد بناء أسامة ميرو  

في  ةعلوم تقني  ةهندس راجح سريع
الطرقةهندس سيارو  25/05/1993 أستاذ مساعد 1984   

السكك الحديدية  ةهندس محمد هاجم الوادي 22/06/1995 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا   

السكك الحديدية ةهندس جندب زعرور 14/10/1997 أستاذ مساعد 1989 ألمانيا   

اختبارات مواد البناء  ماجد أسعد
17/08/2000 أستاذ مساعد 1993 آازاخستان وخواصها  

تأثيرات االنسيابية في الجسور  رأفت إدلبي
12/10/2000 أستاذ مساعد 1993 بولونيا مسبقة اإلجهاد  

12/10/1992 مدرس 1991 روسيا بناء طرق ومواصالت صفوان الحوري  

طرق جسور ةهندس موسى اليعقوب 26/05/1993 مدرس 1992 روسيا   



187 
 

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

قيقالعام والد  
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

نظم النقل طرق والسكك  إبراهيم عميرة
02/04/1994 مدرس 1992 بولندا الحديدية  

21/12/1994 مدرس 1991 ألمانيا نظم النقل طرق وسكك شفيق داوود  

04/02/1996 مدرس 1994 فرنسا مواد رصف مطارات محمد فواز مسوتي  

الطرق والمواصالت  ةهندس دينا قداح 07/05/1997 مدرس 1996 بلغاريا   

نفاق الطرق أ ةهندس حسان الخيمي
01/04/2000 مدرس 1995 ألمانيا والمواصالت  

12/03/2006 مدرس 1995 روسيا إنشاء الطرق والمواصالت حمزة جمعة  

01/03/2007 مدرس 1994 أوآرانيا صيانة الطرق عدنان منصورة  

 
 

ـ قسم العلوم األساسية8  
 

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

ةعلوم رياضي -رياضيات محمد غسان سنوبر 27/11/1982 أستاذ 1972 أوآرانيا   

ةئيآيمياء فيزيا - آيمياء غسان التخين 26/07/1999 أستاذ 1983 بريطانيا   

آيمياء االسمنت - آيمياء هاني طالب 13/12/1999 أستاذ 1985 أمريكا   

الهندسة  -رياضيات سمير أبو عقل
07/11/1989 أستاذ مساعد 1976 اليونان التفاضلية  

المنطويات  -رياضيات طالب عمران
23/08/1992 أستاذ مساعد 1984 الهند التفاضلية  

يل حمدانإسماع الجبر الخطي- رياضيات   10/01/1995 أستاذ مساعد 1988 روسيا   

 مأمون حموش
اعتماد وسطي  -رياضيات

تفاضلية  ةفي جمل ديناميكي
ةتابعي  

03/04/1995 مدرس 1993 أمريكا  

الهندسة الوصفية والرسم  جمال معماري
16/8/1995 مدرس 1994 أوآرانيا الهندسي  

آبات عالمات مر -فيزياء كلثوم بالعالية
في االلكترونياتة وانظم 12/09/2001 مدرس 1991 فرنسا   

العلوم  ةفلسف -فيزياء محمد علي الحجي
25/02/2003 مدرس 2002 مصر الفيزيائية  

ةالمسراني ةنظري -رياضيات معن األزهري 29/06/2004 مدرس 2003 بريطانيا   
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 أعضاء الهيئة الفنية
 سنة التعيين في المرتبة الحالية المرتبة الجامعية االسم والشهرة

 2004 مدير أعمال خولة منصور

 2004 مدير أعمال هالة حسن

 2005 مدير أعمال سونيا عباسي

 2005 مشرف على األعمال زينب اسعد

 2005 مشرف على األعمال لبنى حسون

 2005 مشرف على األعمال منى صقر

 2005 مشرف على األعمال مياسة ملحم

 2005 مشرف على األعمال نهى محفوظ

 2006 مشرف على األعمال ايمان التال

 2006 مشرف على األعمال بدر الدين العسلي

 2007 مشرف على األعمال خلود الماضي

 2007 مشرف على األعمال رانيا قاسمية

 2007 مشرف على األعمال رباب جوني

 2007 مشرف على األعمال رفاه المنقل

ى األعمالمشرف عل سمير العوا  2007 

 2007 مشرف على األعمال عبد الناصر المغربي

 2007 مشرف على األعمال مفيد القسيس

 2007 مشرف على األعمال هال البيطار

 2007 مشرف على األعمال محمد قويدر

 2007 مشرف على األعمال عبد العزيز كوكة

 2007 مشرف على األعمال روال جركس

عمالمشرف على األ تالين طعمة  2007 

 2007 مشرف على األعمال يارا السبع

 2008 مشرف على األعمال كندة ملكي

 2008 مشرف على األعمال حسام بلوط

 2008 مشرف على األعمال فراس تجرة

 2008مشرف على األعمال سهى ديوب

 2008مشرف على األعمال عبير ديوانة

 2009 مشرف على األعمال ياسمين القادري

صليبيرنا ال  2009مشرف على األعمال 

 2010 مشرف على األعمال ديمة سالمة

 2010مشرف على األعمال عبير الزهنون

 2000 قائم باألعمال سوسن منصور

 2000 قائم باألعمال عبير عمران

 2000 قائم باألعمال محمد بشير سودان

 فداء عنتور
 

 2001 قائم باألعمال

لقائم باألعما فريدة عنتور  2001 
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 سنة التعيين في المرتبة الحالية المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 2001 قائم باألعمال حياة سمارة

 2002 قائم باألعمال باسل سليم

 2002 قائم باألعمال ريم الحافظ

 2002 قائم باألعمال ندى الشعال

 2004 قائم باألعمال روعة سمعان

 2005 قائم باألعمال غادة بالل

شحودندى  2005 قائم باألعمال 

 2006 قائم باألعمال حسان العطائي

 2006 قائم باألعمال رئيف جيرون

 2006 قائم باألعمال سماح محمد

 2006 قائم باألعمال وسيم شحادة

 2007 قائم باألعمال حسن الحوري

 2007 قائم باألعمال ديمة القواص

 2007 قائم باألعمال رزان داغستاني

ةريم العبد  2007 قائم باألعمال 

 2007 قائم باألإعمال رين عرابي

 2007 قائم باألعمال سهير محمود

 2007 قائم باألعمال عبير محفوظ

 2007 قائم باألعمال منى حمادة

 2007قائم باألعمال ديمة قواص

 2007 قائم باألعمال فرزات اسكيفي

 2007 قائم باألعمال يمن شقير

عمالقائم باأل دانية عيسى  2008 

 2008 قائم باألعمال رزان عيسى

 2010 قائم باألعمال غالية الحبال المجلد

 2007 قائم باألعمال معاون عال الحمصي

 2008 قائم باألعمال معاون ردينة داوود

 2008 قائم باألعمال معاون أسماء الشافعي

 2008 قائم باألعمال معاون منار سمعان

عمال معاونقائم باأل عال الحاج حسن  2008 

 2008 قائم باألعمال معاونريتا فاضل

 2010قائم باألعمال معاون راما الحمصي

 2010 قائم باألعمال معاون عالء سعادات

 2010 قائم باألعمال معاونعلي محمد

 2010قائم باألعمال معاون رقية سرحان

 2010قائم باألعمال معاون بتول سليمان

 2010األعمال معاونقائم ب زياد عجوة
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  اهلندسة املعمارية كلية

  

  
  
  

  .البرامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2124051 :هاتف
  ++ 963 11 2119842 :فاآس
  dean-arceng@damasuniv.shern.net: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1982أحدثت عام 
  .التصميم المعماري -
  .التخطيط والبيئة -
  .ونظريات العمارة تاريخ -
  .علوم البناء والتنفيذ -
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  مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا بيير نانو. د.أ عميد الكلية 

عبير محمد وحيد .د.م.أ نائب العميد للشؤون العلمية
 عضوًا عرقاوي

 عضوًا لمان محمودس. د نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا محمد يسار عابدين. د التخطيط والبيئةرئيس قسم 
 عضوًا زياد المهنا. د.أ  التصميم المعماري رئيس قسم
 عضوًا غسان عبود. د.أ علوم البناء والتنفيذ رئيس قسم
 عضوًا سلوى مخائيل. د نظريات وتاريخ العمارة  رئيس قسم

 عضوًا مد عامر جبريأح.د ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا محمد مهدي الصوص ممثل الطالب

 عضوًا  ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 
  التصميم املعماريـ قسم 1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
 تاريخ التعيين في

 المرتبة الحالية

  29/07/1995  أستاذ 1979  بريطانيا  تصميم معماري  مأمون الورع

 14/11/2002 أستاذ 1987 المانيا تصميم معماري زياد المهنا

 18/06/2003 أستاذ  1989 المانيا تصميم معماري أنور الغيث

 04/11/2004 أستاذ  1991 روسيا تصميم معماري بيير نانو

 21/12/1997 أستاذ مساعد 1990 المانيا معماري تصميم تمام فاكوش

 01/11/2000 أستاذ مساعد  1993 روسيا تصميم معماري سلمان محمود

 01/05/1999 أستاذ مساعد 1990 فرنسا تصميم معماري أحمد عامر جبري

 01/01/2000 أستاذ مساعد 1990 بريطانيا تصميم معماري وائل السمهوري

 01/09/2001 أستاذ مساعد 1991 ر وسيا ريتصميم معما ندى قصيباتي

 01/06/2002 أستاذ مساعد 1991 بولونيا تصميم معماري جمال األحمر

 01/03/2006 أستاذ مساعد 1990 فرنسا تصميم معماري عقبة فاكوش

 21/12/1996 مدرس 1990 روسيا تصميم معماري أديب داري أومري

 25/11/2002 مدرس 2002 اايطالي تصميم معماري محمد جالل استانبولي

 19/10/2004 مدرس 2004 الهند تصميم معماري حنان عبود

 2006 مدرس 1986 المانيا تصميم معماري غسان بدوان
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  التخطيط والبيئةـ قسم 2
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 المرتبة العلميةتاريخ نيلهامصدرها

 تاريخ التعيين

في المرتبة 

 الحالية

10/13/2001 أستاذ 1974 فرنسا تخطيط مدن سعداهللا جبور

29/04/2004 أستاذ  1991 روسيا تخطيط عمراني سليمان مهنا

 2007 أستاذ  1991 روسيا تخطيط مدن محمد زياد المال

  2005  أستاذ 1969  رومانيا  مساحة -تخطيط مدن  نبيل االشرف

 2010 أستاذ  1998 مصر دنتخطيط م محمد يسار عابدين

01/01/2006 أستاذ مساعد 1998 فرنسا تخطيط مدن نتاليا عطفة

26/06/2002 مدرس 1999 مصر تخطيط مدن عماد المصري

19/01/2004 مدرس 2003 فرنسا تخطيط مدن روال ميا

 2006 مدرس 2006 فرنسا تخطيط مدن سهى طهراني

 2007 مدرس 2007 فرنسا تخطيط مدن محمد حيان سفور

 2009 مدرس 2001 بريطانيا تخطيط مدن ريما حداد

 2007 مدرس  فرنسا تخطيط مدن عبيدة البريدي

  
  تاريخ ونظريات العمارةـ قسم 3
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
 المرتبة العلمية

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 01/09/2004 أستاذ مساعد 1998 الهند نظريات وتاريخ العمارة ميخائيل سلوى

 01/03/2006 أستاذ مساعد 1997 المانيا تخطيط مدن عبير عرقاوي 
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  علوم البناء والتنفيذـ قسم 4

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تعيين في تاريخ ال

 المرتبة الحالية

 15/01/1995 أستاذ 1978 المانيا تصميمات تنفيذيه غسان حلبوني

 13/10/2005 أستاذ 1979 رومانيا تصميمات تنفيذيه نبيل االشرف

 23/11/2006 أستاذ 1991 روسيا تصميمات تنفيذيه غسان عبود

 01/04/1998 أستاذ مساعد 1985 بريطانيا تصميمات تنفيذيه مزيد عبد اهللا

 01/12/2000 أستاذ مساعد 1991 روسيا تصميمات تنفيذيه جميل فته

 19/07/2006 أستاذ مساعد 1993 المانيا تصميمات تنفيذيه ناديا البصير

 2003 مدرس 2000 سوريا تصميمات تنفيذيه موفق دغمان

 01/03/2006 مدرس 1993 بولونيا تصميمات تنفيذيه سمير سلوم
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  أعضاء الهيئة الفنية

 المرتبة الجامعية االسم والشهرة
سنة التعيين في المرتبة 

 الحالية

 2004 مدير أعمال هالة اللجمي

 2006 مدير أعمال ياسر الصباغ

 1999 مشرف على األعمال ياسر الجابي

 2002 مشرف على األعمال محمد صبحي الصباغ

 2006 مشرف على األعمال روال أبو خاطر

 2001 قائم باإلعمال رجاء ابراهيم

 2002 قائم باإلعمال ريدة ديب

 2002 قائم باإلعمال هنادي سرحان

 2004 قائم باإلعمال فراس بجاري

 2006 قائم باإلعمال دينا الدجاني

 2006 قائم باإلعمال عائشة درويش

 2006 قائم باإلعمال ناهد جواد

 2006 قائم باإلعمال عائشة درويش

 2010 قائم باإلعمال نا ابراهيملي

 2008 قائم باإلعمال أيهم معاد

 2009 قائم باإلعمال حمزة مجاهد

 2008 قائم باإلعمال اياس شاهين

 2009 قائم باإلعمال محمد وسام العسلي

 2010 قائم باإلعمال ميس عيسى

 2010 قائم باإلعمال نغم ندور

 2010 قائم باإلعمال نور حرستاني

 2010 قائم باإلعمال الصباغنيروز

 2010 قائم باإلعمال نيفين الزيبق

 2008 قائم باإلعمال ملكة الحسين

 2010 قائم باإلعمال لما يونس

 2010 معيدة ريم حرفوش

  قائم باإلعمال ريم دغمان
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  اهلندسة امليكانيكية والكهربائية كلية

  
  
  

  .طريق المطار –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 5423899 :هاتف
  ++ 963 11 5423596 :فاآس
  fmee@damasuniv.shern.net-dean: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 1963أحدثت عام 
  .هندسة الميكانيك العام -
  .هندسة التصميم الميكانيكي -
  .هندسة الطاقة الكهربائية -
  .االلكترونيات واالتصاالت هندسة -
  .هندسة الحواسيب واألتمتة -
  .الهندسة الطبية -
  .تقاناتهاو الصناعات النسيجيةهندسة  -
 .العلوم األساسية -
 .اآلليات الثقيلةو هندسة السيارات -
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  مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 سًارئي هاشم ورقوزق. د.أ عميد الكلية 
 عضوًا نزيه أبو صالح. د.أ نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا حسين تينة. د.أ نائب العميد للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب
 عضوًا محمد فراس حناوي .د.أ الهندسة الطبية رئيس قسم

 عضوًا عماد فتاش .د العلوم األساسيةرئيس قسم 
 عضوًا محمد علي سالمة .د.أ هندسة التصميم الميكانيكي رئيس قسم
 عضوًا سالم مرزوق .د.أ هندسة الحواسيب واألتمتة رئيس قسم
 عضوًا عيسى مراد .د هندسة الغزل والنسيج رئيس قسم
 عضوًا نديم شاهين .د.أ هندسة األلكترونيات واألتصاالت رئيس قسم
 عضوًا سميح الجابي .د.أ هندسة الطاقة الكهربائية رئيس قسم
 عضوًا محمد سعيد الجراح .د.أ هندسة الميكانيك العام رئيس قسم
  عضوًا  أحمد فايز الزيبق.د.أ  اآلليات الثقيلةو هندسة السيارات رئيس قسم

 عضوًا محمد صالح األيوبي.د ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا سامي الهالل ممثل الطالب

 عضوًا زينة بيطار.م ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
  هندسة امليكانيك العامـ قسم 1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 المرتبة العلميةتاريخ نيلها مصدرها

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

انتقال ، التبريد والتكييف نديم مخيبر
 1974 أوآرانيا الحرارة     

غير( ذأستا
 )متفرغ

27/10/1985  

ميكانيك العنفات الغازية  محمد جالل الملقي
  24/02/1991 أستاذ 1976 روسيا  البخارية 

  12/01/2000 أستاذ  1978 ألمانيا ديناميك اآلالت عبدو الشحادة

انتقال الحرارة والتبريد  محمد سعيد الجراح
  10/04/2003 أستاذ  1977 فرنسا  والتكييف والتدفئة

  28/04/2004 أستاذ  1977 فرنسا  ميكانيك األجسام الصلبة  اسكندر عمجة

  06/12/2004 أستاذ 1991 روسيا اآلالت العنفية  جمال العباس

  2010/8/5 أستاذ  1991 روسيا ديناميك الغازات حسين تينة

تحويل الطاقة وقياسات  علي سالمي
  09/07/1994 أستاذ مساعد 1982ألمانيا    حرارية             

  13/06/1998 أستاذ مساعد 1991 روسيا  االهتزازو علوم الديناميك وعد عمران

  07/06/1999 أستاذ مساعد 1988 فرنسا ميكانيك السوائل فريد أبو حامد

  01/04/2001 أستاذ مساعد 1991 روسيا الترموديناميك نصر ياسين

  07/08/2004 أستاذ مساعد 1990 ألمانيا هندسة آالت التبريد وجيه ناعمة

بناء المولدات البخارية  عبد الرحمن الشياح
  19/02/2003 أستاذ مساعد 1986 اوآرانيا وأنابيب مولدات الغاز 

  25/05/2003 أستاذ مساعد 1992 بولونيا محطات الطاقة عيسى مراد

طاقة ، ديناميك الغازات نبيل كشكية
  09/06/2003 ساعدأستاذ م 1987 فرنسا الرياح

  22/06/2003 أستاذ مساعد 1990 فرنسا اآلالت الحرارية )اعارة(طالل قاسم

  13/07/2004 أستاذ مساعد 1991 روسيا الترموديناميك سهيل مرشة

 09/11/2004 أستاذ مساعد 1991 روسيا ميكانيك السوائل علي خلوف

 31/01/1990 مدرس 1989 ألمانيا آالت التبريد غسان الحسن

اآلالت وأجهزة التبريد  عاطف عامر
 21/01/1991 مدرس 1986 روسيا وأنظمة تكييف الهواء 

 11/08/1991 مدرس 1989 روسيا ميكانيك السوائل دالل البصير
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

 واالختصاص العام والدقيق
 المرتبة العلميةتاريخ نيلها مصدرها

تاريخ التعيين في 

 اليةالمرتبة الح

 14/04/1993 مدرس 1991 روسيا نظم نقل الحرآات نذير مكارم

 29/06/1994 مدرس 1994 بلغاريا ديناميك الغازات والسوائل  عاصم قداح

أيمن الخباز الملقب 
 بالتاجر

 16/10/1994 مدرس 1993 روسيا العنفات البخارية الغازية 

 10/01/1996 درسم 1993 روسيا  ديناميك اآلالت ومقاومتها حسين حمزة

 01/02/1996 مدرس 1991 روسيا ميكانيك السوائل حمزة مكارم

محمد سيف الدين 
 الحالق

 08/04/1995 مدرس 1994 ألمانيا أنظمة والتحكم اآللي الذآية

 17/11/1996 مدرس 1989 فرنسا ميكانيك السوائل الحرارية  ميشيل يوسف

 09/06/1998 مدرس 1995 بلغاريا هندسة الطاقة الشمسية أمينة فارس 

 10/11/2001 مدرس 2001 مصر  هندسة التدفئة والتكييف غسان مدلل

 17/07/2005 مدرس 1991 بلغاريا المحرآات الحرارية توفيق عيسى

 28/06/2006)استيداع(مدرس 1997 أمريكا فبي العلوم الحرارية بسام بدران

  
  
  التصميم امليكانيكي هندسة ـ قسم2
  

 رةاالسم والشه
الشهادة العلمية 

واالختصاص العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  06/07/1986 أستاذ 1975 روسيا هندسة اقتصادية نزيه أبو صالح 

  12/01/1987 أستاذ 1975 روسيا هندسة ميكانيكية محمد غانم

  15/11/1989 أستاذ 1976 ياروس هندسة ميكانيكية عيسى هوال 

محمد رشيد 
 الشربجي

  06/06/1990 أستاذ  1975 روسيا ديناميك وصالحية اآلالت

 - هندسة ميكانيكية رشدي النجار
  05/02/1992 أستاذ 1977 روسيا اهتزازات

تعدين ولحام وأنشأت  محمد علي سالمة 
  29/04/1998 أستاذ 1983 روسيا فوالذية

  21/10/2001 أستاذ 1986 روسيا كانيكيةهندسة مي غسان حداد 

  29/11/2005 أستاذ  1994 روسيا علم المواد في بناء اآلالت خليل عزيمة
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 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  16/07/2008 أستاذ  1984 روسيا ماتانشاءات معدنية ولحا عصام موسى

  15/06/1997 أستاذ مساعد 1986 تشيكوسلو فاآيا هندسة ميكانيكيةعبد المعين الخضور

  23/01/1999 أستاذ مساعد 1991 المانيا تصميم اآلالت محمد جمال نمرة

  10/04/1999 أستاذ مساعد 1991 روسيا اآلتمتة األنتاجية محمود بني مرجة

  20/08/2000 أستاذ مساعد 1993 المانيا هندسة اقتصادية باسل صنوفة 

  01/04/2001 أستاذ مساعد 1993 روسيا تصميم اآلالت الميكانيكية محمد بسام الخباز 

  09/11/2003 أستاذ مساعد 1990 روسيا هندسة األنتاج عصام قرقوط

 20/07/2004 أستاذ مساعد 1992 روسيا تصميم أجزاء اآلالت عبد الوهاب الوتار

  24/01/2006 أستاذ مساعد 1994 فرنسا معلومات منى حسون

السباآة بالضغط لخالئط  محمد مازن يعقوب
  16/12/1988 مدرس 1987 بريطانيا الزنك واأللمنيوم

  30/09/1993 مدرس 1993 المانيا تصميم اآلالتمحي الدين الرفاعي 

  14/08/1994 مدرس 1993 روسيا تكنولوجيا اآلالت محمد نادر زيدان 

محمد سمير 
 البرزاوي

مقاومة  -العلوم التقنية
  21/01/1996 مدرس 1994 بلغاريا المواد

العمليات الكهروحرارية  خالد شرف 
  31/05/1997 مدرس 1992 روسيا وتجهيزاتها

  29/06/2000 مدرس 1998 مصر سباآة المعادن الحديدية حسن هدلة 

  12/12/2000 مدرس 1994 روسيا ميكانيك نظري سلطي اليوسف 

التعدين والمعالجات  عبد اهللا مجيد 
  15/1/2008 أستاذ مساعد 1993 روسيا الحرارية

األنتاج والتصميم والتصنيع  أوس الرعيدي
  29/05/2002 مدرس 1998 بريطانيا بواسطة الحاسوب

 18/12/2007 مدرس 2007 فرنسا علم المواد مةغنمحمد فتحي 

 13/12/2007 مدرس 2006 بريطانيا األنتاج واآلتمتة نظم محمد ياسر األيوبي

  12/1/2008  مدرس   فرنسا  ميكانيك األجسام الصلبة معاذ الحمصي

 مدرس 2002  مصر  هندسة الفلزات مهلب الداود
مندب إلى جامعة 

دمشق من 
3/10/2008  
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  هندسة الطاقة الكهربائيةـ قسم 3

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

 عام والدقيقواالختصاص ال
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية
محمد هاشم أبو 

 الخير
  02/04/1984 أستاذ 1973 روسيا هندسة شبكات المدن

  27/04/1984 أستاذ 1973 المانيا تحليل نظم القدرة الكهربائية علي حمزة

  22/04/1985 أستاذ 1974 اوآرانيا اآلالت الكهربائية كمال ناجي

هندسة محطات الشبكات  محمد علي عثمان
  06/11/1985 أستاذ 1974 بلغاريا الكهربائية

  29/12/1985 أستاذ  1974 روسيا اآلالت الكهربائية الياس جبور

  06/02/1986 أستاذ 1976 المانيا هندسة التوتر العالي محمد نضال الريس

  25/01/1987 أستاذ 1976 فرنسا هربائيةالكترونيات القدرة الك هاشم ورقوزق

تشغيل المولدات الكهربائية  سميح الجابي
  31/01/1987 أستاذ 1976 رومانيا في الشبكات الكهربائية

  20/07/1992 أستاذ 1977 روسيا اآلالت الكهربائية وقيادتها هاكوب بوغوص

  22/12/2002 أستاذ 1990 بولونيا تصميم الشبكات الكهربائية مصطفى الحزوري

  29/04/2004 أستاذ 1991 بولونيا نظم القدرة الكهربائية نديم مخول

عبد المطلب 
 أبوسيف

محرآات المحطات واآلالت 
  29/05/2005 أستاذ 1985 اوآرانيا الكهربائية

التغذية الكهربائية للمنشأت  محمد عمر ورد
  12/11/1993 أستاذ مساعد 1987 روسيا الصناعية

بكات الكهربائية للتوتر الش حسان سويدان
  03/05/2000 أستاذ مساعد 1990 روسيا العالي

 نبيل الفقيه
تخطيط وتنظيم الشبكات 

الكهربائية باستخدام 
 الحاسوب

  16/04/2001 أستاذ مساعد 1988 المانيا

  18/07/2001 أستاذ مساعد 1991 بولونيا محطات التولبد النووية عصام الزو

قياس قياسات وأجهزة  أبي سلمان
  3/9/2008 أستاذ  1995 المانيا قيادة آهربائية، آهربائية

  محمد صالح األيوبي
 

اقتصاديات الطاقة 
محطات التوليد ، الكهربائية

 النووية
  22/07/2002 أستاذ مساعد 1991 روسيا

منظومات التحكم المؤتمتة  عبداهللا ساميز
  19/08/2002 أستاذ مساعد 1992 بولونيا القيادة الكهربائية

  30/10/2002 أستاذ مساعد 1989 المانيا تصميم اآلالت الكهربائية سعيد وهبي

نظم التنسيق في الشبكات  عبد الباسط شرف
  25/10/2003 أستاذ مساعد 1992 روسيا الكهربائية
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  15/02/2005 أستاذ مساعد 1998 دمشق اآلالت التزامنية وقيادتها علي الجازي

 االسم والشهرة
يةالشهادة العلم

 واالختصاص العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  15/05/2006 أستاذ  1980 بلغاريا األجهزة الكهربائية محمد موسى

  05/07/1992 مدرس 1991 بولونيا تحكم آلي آهربائي عيد الحنون

  22/07/1992 مدرس 1991 روسيا نظرية الحقول الكهرطيسية سالم محمود

  28/12/1992 مدرس 1991 بولونيا نظرية الحقول الكهرطيسية تيسير حجازي

  12/06/1993 مدرس 1992 روسيا تحليل الشبكات الكهربائية حسان غيا

  07/10/1993 مدرس 1992 روسيا اآلالت الكهربائية الميكروية محمد عيد المصري

  07/05/1994 مدرس 1993 ابولوني الدارات الكهربائية نبيل صبح

  16/6/2010 أستاذ مساعد 1999 دمشق الكهربائية نظم القدرة خالد زيدان

  10/08/2006 مدرس 2005 دمشق اآلالت الكهربائية عباس صندوق

  15/4/2009  مدرس 2007  المانيا  المانيا-هندسة التوتر العالي  جمال الناصير

  6/6/2010  مدرس 2008  دمشق الكهربائية نظم القدرة  زياد السقا

  21/6/2010  مدرس 2008  دمشق الكهربائية نظم القدرة  علي السيد

  
  االلكرتونيات واالتصاالتـ قسم 4

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

 حسان ريشة
لكترونية نظم القياسات اإل

أجهزة قياس ، المعلوماتية
 الكترونية

  12/06/1985 أستاذ 1975 روسيا

هندسة ، هندسة االتصاالت محمد سعيد الصفدي
  04/02/1986 أستاذ 1974 فرنسا مواصالت سلكية والسلكية

تقانة معلومات والكترونيات  نديم شاهين
  05/11/1988 أستاذ 1978 المانيا دقيقة

ياسات الكهربائية الق حسن أبو النور
  09/07/1994 أستاذ 1975 فرنسا اإللكترونية

  20/07/1995 أستاذ 1978 فرنسا حاسبات إلكترونية جبر الرمحين

  06/02/2005 أستاذ 1988 فرنسا تقنيات الدارات المتكاملة فريز عبود

  04/05/2006 أستاذ 1975 روسيا هندسة االتصاالت عصام عبود
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  18/05/2006 أستاذ 1976 فرنسا اإللكترونية  نظم  عبد الرزاق بدوية

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

  29/06/2004 مساعدأستاذ  1991 بولونيا االتصاالت الضوئية محمد المحمد الحسين

  25/05/2006 أستاذ مساعد 1999 مصر ستشعار عن بعداال إسماعيل جنود

  15/08/2006 أستاذ مساعد 1994 فرنسا فيزياء االتصاالت الفضائية محمد خالد شاهين

  20/09/1999 مدرس 1997 روسيا نظم االتصاالت وهبة معمر

  04/03/1993 مدرس 1991 روسيا معالجة إشارة رقمية عادل خضور علي

نظم ، دة عن بعدقياس وقيا فواز مفضي
  28/02/1994 مدرس 1993 روسيا القياسات المعلوماتية

نظرية الترميز وتصحيح  سمير كرمان
  27/09/1994 مدرس 1993 رومانيا أخطاء االتصاالت

مجموعات ومنظومات  بديع زريفة
  25/10/1994 مدرس 1993 روسيا آهربائية

نظم االتصاالت بالتوابع  محمد ميهوب
  18/09/1999 مدرس 1998 مصر الصنعية

 05/10/1999 مدرس 1987 روسيا نظم االتصاالت اللالسلكية ديب خليفة

  19/6/2008 أستاذ مساعد 1999 اليابان القياسات افي االتصاالت مها شدايدة

  16/05/2000 مدرس 1999 مصر نظم االتصاالت الرقمية محمود موسى

  03/08/2000 مدرس 1999 مصر تكنولوجيا الداارات المتكاملة حسين طياوي بحبوح

  03/09/2000 )معار(مدرس 1999 مصر معالجة اإلشارة طالل حمود

  17/10/2000 مدرس 1999 مصر األمواج الميكروية حفصة الحموي

  03/05/2003 مدرس 2002 فرنسا تصميم الدارات المتكاملة نضال زيدان

الدارات االلكترونية عالية   أسامة العلي
  19/8/2008  مدرس 1998  فرنسا  االندماج

  قيد التعيين مدرس 2008 فرنسا اتصاالت ضوئية جمال أبو جيب
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  هندسة احلواسيب واألمتتةـ قسم 5

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  29/08/1991 أستاذ 1976 روسيا اآللي واآلتمتة التحكم فاروق دريعي

 فيصل العباس
هندسة ، هندسة الكترونية

الحواسيب ونظم اآلتمتة 
 الموزعة

  25/06/2001 أستاذ 1986 أمريكا

  20/02/2006 أستاذ  1987 أمريكا هندسة الليزر وتطبيقاتها غسان فلوح

النظم المنطقية والحاسبات  سامي الخيمي
 1979 فرنسا المختلطة

أستاذ 
 مساعد

21/11/1992  

 1985 روسيا تصميم الحاسبات سالم مرزوق
أستاذ 
 مساعد

22/06/1995  

 1993 روسيا تنظيم الحاسبات وبنيتها جمال الياسين
أستاذ 
 مساعد

29/03/2001  

 1993 روسيا تنظيم الحاسبات وبنيتها بسام محمد
أستاذ 
 مساعد

03/05/2004  

 1996 المانيا التحكم اآللي محمود القوتلي
أستاذ 
 مساعد

18/08/2005  

 1993 روسيا تنظيم الحاسبات وبنيتها المحا يري محمد مازن
أستاذ 
 مساعد

29/11/2005  

  15/01/1991 مدرس 1990 المانيا هندسة المعلومات كمال قمر

اآلالت والمجمعات  مأمون يونس
  16/12/1993 مدرس 1993 روسيا والشبكات 

تنظيم الحاسبات وبنيتها  سينيمحمد تاج الدين  الح
  02/03/1994 مدرس 1993 روسيا وأنظمة التشغيل

  03/09/1994 مدرس 1993 روسيا الوحدات المحيطة للحاسوب رزق غانم

  29/04/1995 مدرس 1994 روسيا الوثوقية الرياضية والبرمجة وديع شاهين

 وحدات االتصالو شبكات  وسيم سماره
  25/9/1995 مدرس 1994 روسيا  توزيع المعلوماتو

  30/12/1995 مدرس 1994 روسيا أنظمة التحكم المؤتمتة مفيد حداد

  01/10/1996 مدرس 1994 روسيا السبرنتيك الرياضي أكرم مذكور

  28/06/1998 مدرس 1997 بلغاريا األنظمة الحاسوبية أكرم مسوح

  12/08/1998 مدرس 1993 فرنسا تحكم ومعالجة األشارة يزن أصالن

آتمتة عمليات التكنولوجيا  جرماني وسام
  24/01/1999 مدرس 1991 روسيا واألنتاج
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  01/10/2000 مدرس 1999 مصر القيادة والقياس عن بعد رأفة خازم

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

معالجة صورة واالبصار  ف حمدانرائو
  24/12/2001 مدرس 2001 فرنسا الحاسوبي

  05/02/2003 مدرس 2001 مصر التحكم الرقمي هيام خدام

  08/01/2007 مدرس 2005 مصر علوم الحاسبات أغيد القطعان

  15/01/2006 مدرس 2004 فرنسا اآلتمتة والتحكم اآللي أحمد سكاف

  12/02/2007 مدرس 2005 روسيا نعيالذآاء الص محمد أيمن العقاد

  16/11/2009  مدرس 2008  الهند  ربوتيو ابصار حاسوبي  عبد الحافظ عبد الحافظ

محاآاة الشبكات و نمذجة  محمد أمين صالحاني
  25/11/2009  مدرس 2008  فرنسا  المحمولة من الجيل الرابع

  قيد التعيين  مدرس 2009  فرنسا الذآاء الصنعي  رندة قصاب

تصميم الدارات العالية   مويريما الح
  قيد التعيين  مدرس 2009  فرنسا  التكامل

  اهلندسة الطبيةـ قسم 6

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 03/05/2003 أستاذ 1989 اليابان هندسة معلومات معن عمار

 26/01/2002أستاذ مساعد 1991 بريطانيا التجهيزات البصرية محمد فراس الحناوي

األطراف الصناعية والجبائر  زهير مرمر
 25/10/2002أستاذ مساعد 1993 بريطانيا واألجهزة التقويمية

 18/12/2003أستاذ مساعد 1989 روسيا الفيزياء النووية نقوال أبو عيسى

ألطراف الصناعية والجبائر ا مصطفى الموالدي
 08/01/2004أستاذ مساعد 1993 بريطانيا واألجهزة التقويمية

 30/01/2005أستاذ مساعد 1987 التشيك الحاسبات اإللكترونية أحمد خضور

 18/04/2005أستاذ مساعد 1999 أسكوتلندا معالجة الصور الطبية عبد الرزاق الحناوي

 02/06/1994 مدرس 1993 نيابولو معالجة األشارة بسام الال

أجهزة القياس والتحكم  هاني عماشة
 27/06/1995 مدرس 1992 بريطانيا الميكروية

 08/10/1997 مدرس 1998 روسيا قياس وطرق المراقبة موفق الحليبي

 01/11/1997 مدرس 1995 فرنسا األجهزة المخبرية أيمن صابوني

 13/08/1998 مدرس 1998 سافرن األحتمال واألحصاء الحيوي وائل اإلمام
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 04/01/2000 مدرس 1994 أمريكا أجهزة القلب والرئة أمير تيناوي

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 11/11/2000 مدرس 2000 النمسا صيانة األجهزة الطبية ممدوح منيف

 18/05/2006 مدرس 2005 بريطانيا هندسة المشافي حنان مخيبر

 01/08/2006 مدرس 2005 الهند الكيمياء الحيوية عبد المنعم رزوق

 28/8/2007 مدرس 2006 بولونيا هندسة التصميم واألنتاج منذر خضور

 9/7/2008 مدرس 2007 فرنسا النمذجة والمحاآاة رنا حداد

 4/1/2009 مدرس 2007 بريطانيا ندسة طبيةه رشا مسعود

 17/1/2010 مدرس 2001 النمسا تقنية االلكترونيات الطبية عيسى ابراهيم

  

  هندسة الغزل والنسيجـ قسم 7

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

 13/11/2001 أستاذ 1977 المانيا نظرية اآلالت معن الحوراني.د

  
    اآلليات الثقيلةو هندسة السياراتـ قسم 8

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية
 أحمد فايز الزيبق

  
رات والجراريات هندسة السيا. د

 06/06/1990 أستاذ 1975 آييف  

محمد غصوب   
 26/03/1987 أستاذ 1975 روسيا  في محرآات الديزل واآلليات . د سراقبي

في استثمار مواصالت السكك . د علي صبح  
 22/12/1990 أستاذ 1977 روسيا  الحديدية

تعيين (أستاذ  1979  بلغاريا  محرآات االختراق الداخلي  طارق الخاير الجاسم
 16/7/1995  )بالفرق

 18/07/2005 أستاذ  1978 روسيا في هندسة اآلليات . د مسلم طعمة  

 25/03/2004 أستاذ مساعد 1993 روسيا في آليات بناء الطرق. د محمد سعيد السابق   

16/04/2002 أستاذ مساعد 1994 روسيا في العلوم التقنية . د جمعة شحادة  

13/02/1997 مدرس 1995 ألمانيا في تخطيط النقل واقتصادياته . د سمنير الدعا 

في هندسة محرآات احتراق . د ثائر سالم  
12/02/2004 مدرس 1995 روسيا داخلي
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17/07/2005 مدرس 1991 بلغاريا في المحرآات الحرارية. د توفيق عيسى

  العلوم األساسيةـ قسم 8
 االسم والشهرة

الختصاصالشهادة العلمية وا

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
 المرتبة العلمية

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 27/02/1993 أستاذ 1980 أمريكا الرياضيات الفيزيائية بسام المغربي

 28/07/1998 أستاذ 1981 فرنسا فيزياء الجسم الصلب أحمد حيدر

 28/02/2005 أستاذ  1992 روسيا التحليل الرياضي معاذ عبد المجيد

116/08/2005 أستاذ 1985 روسيا رياضيات عازار الشايب

  2/10/1994 أستاذ مساعد 1987 بلغاريا رياضيات تطبيقية نظير هالل

 28/2/2005 أستاذ مساعد 1994 روسيا التحليل الرياضي محمد نور شمه

 16/11/1997 أستاذ مساعد 1991 روسيا التحليل العددي والبرمجة عماد فتاش

 6/1/2004 أستاذ مساعد 1995 روسيا آيمياء فيزيائية محمد عالء الدين هدا

 16/05/2007 أستاذ مساعد 2000 مصر آيمياء آهربائية مروان دنكريا

 2/12/1993 مدرس 1992 روسيا آيمياء فيزيائية زهير فواخرجي

 5/9/1993 مدرس 1992 روسيا التحليل الرياضي شكري أبو عرابي

 8/11/1993 مدرس 1992 روسيا السبرنتيك الرياضي نصر ياسر

 26/11/1994 مدرس 1992 روسيا آيمياء فيزيائية حبيب ضومط

 25/8/1994 مدرس 1993 روسيا التحليل الرياضي ابراهيم كيالي

 26/11/1994 مدرس 1994 روسيا التحليل العددي  جاسم كنج

 1/12/1996 درسم 1995 روسيا آيمياء فيزيائية أسامة العجمي 

 13/11/1997 مدرس 1995 روسيا معادالت تفاضلية منير الترك

 02/04/1997 مدرس 1992 فرنسا العلوم التطبيقية محمد حمود

  12/11/1995 مدرس 1994 المانيا التحليل الرياضي أحمد خطاب

 14/5/1997 مدرس 1996 ترآيا رياضيات تطبيقية حسام كمرجي

  14/9/2009 مدرس 1998  آرانيااو  الرياضيات  نبيل علي

  24/8/2008 مدرس 2007  سويسرا  العلوم الفيزيائية  أوس السلمان

رياضيات (معالجة صور   قصي كنفاني
  27/6/2010 مدرس 2003  فرنسا  )تطبيقية
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 5/5/2010 استاذ مساعد 2003 فرنسا فيزياء تطبيقة عماد أسعد

  
  

  أعضاء الهيئة الفنية

 جامعيةالمرتبة ال االسم والشهرة
سنة التعيين في

 المرتبة الحالية
  القسم

 العلوم األساسية 1996 مدير أعمال مؤنسة األمين
 العلوم األساسية 2002 مدير أعمال سعادة سعد
هندسة طبية 2002 مدير أعمال صفاء سراقبي

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2004 مدير أعمال محمد كمال النحالوي
 هندسة القوى الميكانيكية 2004 مدير أعمال يحيى كشكول
اآلليات الثقيلةو هندسة السيارات 2005 مدير أعمال احمد السياد  
 هندسة الطاقة الكهربائية 2005 مدير أعمال اسماعيل حجي
 هندسة التصميم الميكانيكي 2005 مدير أعمال بسام الحلبي
 هندسة الميكانيك العام 2005 مدير أعمال راغدة سكيكر

 هندسة الطاقة الكهربائية 2005 مدير أعمال يداشحادة م
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2005 مدير أعمال عبير صوان
اآلليات الثقيلةو هندسة السيارات 2005 مدير أعمال عدنان طوبجي  
 هندسة الطاقة الكهربائية 2005 مدير أعمال عماد الدين الدشة
الميكانيكي هندسة التصميم 2005 مدير أعمال فايز الطيان  

 هنسة السيارات واآلليات الثقيلة 2005 مدير أعمال لينا جلبوط
 هندسة التصميم الميكانيكي 2005 مدير أعمال محمد رام حمداني
 هندسة الطاقة الكهربائية 2005 مدير أعمال ميادة محامي
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2005 مدير أعمال نوال عكة
 هندسة التصميم الميكانيكي 2005 ر أعمالمدي هيثم النابسلي

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 مدير أعمال حسنا محمد
 

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 مدير أعمال رغد األصيل
 هندسة الطاقة الكهربائية 2000 مشرف على األعمال الية الشقفةع

يهندسة التصميم الميكانيك 2010 مدير أعمال محمود الحناوي  

 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2010 مدير أعمال نور الدين ابراهيم
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2005 مشرف على األعمال زهير البيك
 هندسة الطاقة الكهربائية 2005 مشرف على األعمال فاتن دغالوي
 العلوم األساسية 2005 مشرف على األعمال نصرت بيرقدار
 هندسة التصميم الميكانيكي 2006 رف على األعمالمش ايمان جمية
 هندسة التصميم الميكانيكي 2006 مشرف على األعمال براءة الخراط
 هندسة الطاقة الكهربائية 2006 مشرف على األعمال رانية دك الباب
 هندسة التصميم الميكانيكي 2006 مشرف على األعمال سمية أبو حمدة
هندسة طبية 2006 لمشرف على األعما قاسم فارس
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 هندسة الحواسيب واالتمتة 2006 مشرف على األعمال كناز عريشة

 المرتبة الجامعية االسم والشهرة
سنة التعيين في

 المرتبة الحالية
  القسم

هندسة طبية 2006 مشرف على األعمال محمد حمود
 هندسة الطاقة الكهربائية 2006 مشرف على األعمال امل بدر الدين

 هندسة الميكانيك العام 2007 مشرف على األعمال يدانامل ز
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 مشرف على األعمال  بدر الدين المفشي
هندسة طبية 2007 مشرف على األعمال  جان كساب

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 مشرف على األعمال خليل عبد الغفور
ة االلكترونيات واالتصاالتهندس 2007 مشرف على األعمال  رائد زهدي  

 هندسة الميكانيك العام 2007 مشرف على األعمال ردينة عامر
 هندسة الميكانيك العام 2007 مشرف على األعمال رضوان ابو شوارب

هندسة طبية 2007 مشرف على األعمال سناء العوابدة
 هندسة الميكانيك العام 2007 مشرف على األعمال طارق كنينة
هندسة طبية 2007 مشرف على األعمال  اهيمفادي إبر

هندسة طبية 2007 مشرف على األعمال ليلى خضور
 هندسة التصميم الميكانيكي 2007 مشرف على األعمال ليلى نظام

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 مشرف على األعمال محمد عرفان الخطيب
لعامهندسة الميكانيك ا 2007 مشرف على األعمال ميساء سرور  

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 مشرف على األعمال ميسون أبو سرية
 هندسة التصميم الميكانيكي 2007 مشرف على األعمال هدى الصياد
هندسة طبية 2007 مشرف على األعمال  زبيدة صبح
هندسة طبية 2009 مشرف على األعمال  فاتن عجيب
ةهندسة طبي 2010 مشرف على األعمال  جورج كراز
 هندسة الميكانيك العام 2009 مشرف على األعمال  آمال الخوري

 هندسة الطاقة الكهربائية 2007 قائم باإلعمال محمد عمار الساعاتي
 هندسة التصميم الميكانيكي 2000 قائم باإلعمال محمد بشار غريب
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2000 قائم باإلعمال محمد منذر القادري

 هندسة الطاقة الكهربائية 2002 قائم باإلعمال الزعبياحمد 
هندسة طبية 2002 قائم باإلعمال خالدة صالحاني
 هندسة التصميم الميكانيكي 2002 قائم باإلعمال نعمت درويش
هندسة طبية 2002 قائم باإلعمال وفاء حسين
 هندسة التصميم الميكانيكي 2010 مشرف على األعمال يسار دخل اهللا

 هندسة التصميم الميكانيكي 2004 قائم باإلعمال ورما عنقان
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2006 قائم باإلعمال اسامة بحبوح

 هندسة الميكانيك العام 2009 مشرف على األعمال احمد اياد الشربجي المزيك
 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال اخالص الخويلدي
هندسة طبية 2007 ئم باإلعمالقا اسماء ابو الشكر
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2007 قائم باإلعمال الهام أبو بكر
هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال باسل الدوجي
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هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال بشيرة طالب

 المرتبة الجامعية االسم والشهرة
سنة التعيين في

 المرتبة الحالية
  القسم

هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال بيان موعد
 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال ثناء حسن

 هندسة التصميم الميكانيكي 2007 قائم باإلعمال غريب الموصلي مالك
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال جوني رباط
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال حسن نوفل

 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال ت سعدةحكم
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال رائد الفيومي
 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال رانيا أواري
 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال رزان ميا

يك العامهندسة الميكان 2007 قائم باإلعمال رغداء الدهيم  

 هندسة الطاقة الكهربائية 2007 معاونقائم باإلعمال رنا ميرزو
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2007 قائم باإلعمال ريم حديد
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2007 قائم باإلعمال ريم قزيز
هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال سامر بدور
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 لقائم باإلعما سنان خوندة
هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال سهاد الحايك
 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال سونية مصطفى
 هندسة الطاقة الكهربائية 2007 قائم باإلعمال صفاء قرنيص

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال عبير حاج ابراهيم
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2007 قائم باإلعمال عمار الدقاق
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال فراس اسكيفي
 هندسة الطاقة الكهربائية 2007 قائم باإلعمال فراس حامدي
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2007 قائم باإلعمال فراس حديبا
يكانيك الصناعات النسيجيةهندسة م 2007 معيد موفد  مالك الشكر  
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 معيد موفد مجد حواصلي
 هندسة التصميم الميكانيكي 2007 قائم باإلعمال محمد الصياد
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2007 قائم باإلعمال محمد المصري
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال يه لمحمد أنس أورف

 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال محمد طارق المعلم
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2007 معيد موفد محمد عصام يوسف
هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال  محمد نمر سعيد
 هندسة الطاقة الكهربائية 2007 قائم باإلعمال منار عمايري
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال مهران سلوم
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت 2007 قائم باإلعمال مي حداد
هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال  مي يوسف
 هندسة الحواسيب واالتمتة 2007 قائم باإلعمال ميساء عبده
 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال نجالء صعب
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هندسة طبية 2007 قائم باإلعمال نسرين سليمان

 المرتبة الجامعية االسم والشهرة
سنة التعيين في

 المرتبة الحالية
  القسم

 هندسة التصميم الميكانيكي 2007 قائم باإلعمال والء العاصي
هندسة طبية 2009 قائم باإلعمال  صهيب الخيرات
هندسة طبية 2008 قائم باإلعمال غادة حميدان
هندسة طبية 2009 قائم باإلعمال غادة سعد
هندسة طبية 2010 قائم باإلعمال  سهير العيد

هندسة طبية 2010 قائم باإلعمال  زينة كسرى حداد
هندسة طبية 2000 مهندسة آمال الرمحين

هندسة طبية 1993 مهندسة بغدانتريز 
 هندسة الميكانيك العام 2007 قائم باإلعمال وسام الشومري

 هندسة الميكانيك العام2007 مالقائم باإلع محمد غيث برهاني
 هندسة الميكانيك العام2007 قائم باإلعمال رامي كبواشة
 هندسة الميكانيك العام 2008 قائم باإلعمال ميسم نامق

 هندسة الطاقة الكهربائية 2006 مشرف اعمال خلدون الدمشقي
يةهندسة الطاقة الكهربائ 2008 قائم باألعمال معاون أحمد عادل السقطي  

 هندسة الطاقة الكهربائية 2008 قائم باألعمال معاون راما ميالنة
 هندسة الطاقة الكهربائية 2009 قائم باألعمال معاون مرح حمادة
 هندسة الطاقة الكهربائية 2010 مدير أعمال غادة الدهيم

 هندسة الطاقة الكهربائية 2010 مدير أعمال محمد أيمن العرقسوسي
 هندسة الطاقة الكهربائية 2010 أعمالمدير زينة بيطار
 هندسة الطاقة الكهربائية 2008 قائم باألعمال معاون لجين غيبور
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2008 قائم باألعمال معاون رياض خلف
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2007 قائم باألعمال معاون نضال دغمان
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2008 معاونقائم باألعمال مجد بركات
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2008 قائم باألعمال معاون حنان البني
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2008 قائم باألعمال معاون نمير عسول
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2008 قائم باألعمال معاون عبير الخطبا

 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2010 قائم باألعمال معاون النواقيل وائل
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2010 قائم باألعمال معاون وئام الخطيب
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2010 قائم باألعمال معاون غادة شعبان

نيك الصناعات النسيجيةهندسة ميكا 2010 قائم باألعمال معاون محمد ياسر جحا  
  هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2010 قائم باألعمال معاون غاندي أحمد
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2010 قائم باألعمال معاون عماد برتاوي
 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية 2010 قائم باألعمال معاون عبير العسود
 العلوم األساسية 2007 معاونقائم باألعمال عيسى حسن

 العلوم األساسية 2008 قائم باألعمال معاون حسن أبو فاعور
 العلوم األساسية 2009 قائم باألعمال معاون محمد السيد أحمد
 العلوم األساسية 2010 قائم باألعمال معاون  فاطمة شيخ عبده
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 العلوم األساسية 2010 قائم باألعمال معاون سلمان حسن
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  اهلندسة املعلوماتية ةكلي
  
  
  

  البرامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2131951 :هاتف
  ++ 963 11 2119821 :فاآس
  iteng@damasuniv.shern.net-dean: البريد اإللكتروني
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  :وتضم األقسام اآلتية 2000أحدثت عام 
  .ونظم المعلومات هندسة البرمجيات -
  .النظم والشبكات الحاسوبية -
  .الذكاء ألصنعي -
  .العلوم األساسية -
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 مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا عمار خيربك. د عميد الكلية 
 عضوًا محي الدين مراد. د نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا رند القوتلي. د دارية وشؤون الطالبنائب العميد للشؤون اإل
 عضوًا مادلين عبود. د هندسة البرمجيات ونظم المعلومات رئيس قسم
 عضوًا موسى حاج علي. د النظم والشبكات الحاسوبية رئيس قسم

 عضوًا محمد زهير صندوق. د.أ الذآاء الصنعي رئيس قسم 
  عضوًا  مرعبداهللا الع. د  العلوم األساسية رئيس قسم

  عضوًا  محمد الحسين. د  مدير المعهد التقاني للحاسوب
 عضوًا  ممثل نقابة المعلمين

 عضوًا  ممثل الطالب 
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية

  
  هندسة الربجميات ونظم املعلوماتـ قسم 1

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
اتاريخ نيله مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 16/06/2004 استاذ 1990 فرنسا نظم المعلومات، المعلوماتية راكان رزوق

 24/04/2003 أستاذ مساعد 1990 فرنسا نظم المعلومات، المعلوماتية مادلين عبود

 10/12/2006 دأستاذ مساع 1995 فرنسا برمجة تفرعية، المعلوماتيه.د صالح الدوه جي

 22/07/2007 أستاذ مساعد 1995 فرنسا نظم المعلومات، المعلوماتية عمار خير بك

بروتوآوالت ، الشبكات محي الدين مراد
 05/10/1994 مدرس 1994 روسيا االتصاالت

هندسة البرمجيات ، المعلوماتية محمد الحجي
 06/09/2002 مدرس 1998 بريطانيا ونظم المعلومات

 13/05/2004 مدرس 1998 فرنسا بيانيات حاسوبية، المعلوماتية رغسان كويت

برمجة غرضية ، المعلوماتيه باسم قصيبة
 16/06/2007 مدرس 2006 فرنسا التوجه

  
  النظم والشبكات احلاسوبيةـ قسم 2

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
خ التعيين في تاري

 المرتبة الحالية

معالجة ، هندسة إلكترونية محمد نوار العوا
 21/09/2005 أستاذ مساعد 1995 فرنسا اإلشارة والصورة والصوت

نظم ، نظم الحاسب اآللي موسى حاج علي
 09/09/2004 مدرس 1991 فرنسا التشغيل

  26/06/2000  مدرس 1999  مصر  رقمية أتصاالت, المعلوماتيه  رند القوتلي
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  الذكاء الصنعي ـ قسم 3

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 المرتبة العلميةتاريخ نيلها مصدرها

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

بيانيات  ، المعلوماتية محمد زهير صندوق
 10/06/2004 استاذ 1990 فرنسا حاسوبية

 07/03/2005 أستاذ مساعد 1997 فرنسا اء صنعيذآ، المعلوماتية عمار جوخدار

 21/01/2007 أستاذ مساعد 1993 فرنسا ذآاء صنعي، لمعلوماتيةا باسل الخطيب

الشبكات ، المعلوماتية ميساء أبو القاسم
 24/09/2002 مدرس 2000 ألمانيا العصبونية

  
  العلوم األساسيةـ قسم 4

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

لعام واالختصاص ا

 والدقيق
 المرتبة العلمية تاريخ نيلها مصدرها

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

، فلسفة في العلوم عبد اهللا العمر
 13/01/2004 مدرس 2003 مصر رياضيات تطبيقية

، فلسفة في العلوم محمد الخطيب
 01/05/2005 مدرس 2003 مصر رياضيات تطبيقية

، العلوم الرياضية سالفة علي
 01/06/2006 مدرس 2004 فرنسا رياضيات التطبيقيهال

بحوث ، العلوم الرياضية أسمهان خضور
 03/05/2007 مدرس 2005 مصر عمليات
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  الهيئة الفنية أعضاء 
 سنة التعيين في المرتبة الحالية المرتبة الجامعية االسم والشهرة
 2009 عمالمديرأ عماد محمد

 2009 ى األعمالمشرفة عل جيهان الحجي

 2008 مشرفة على األعمال عبير ميا

 2000 قائم باإلعمال ريما شعبان

 2002 مشرفة على األعمال سوسن حسن

 2010 مشرفة على األعمال هدى حبش

 2002 قائم باإلعمال ميساء العبودي

 2002 قائم باإلعمال ندى البني

 2003 قائم باإلعمال رفيف السيد

 2007 ائم باإلعمالق فادي بغدادليان

 2007 قائم باإلعمال فتون الشيخ أوغلي

 2007 قائم باإلعمال منال ملص

 2008 قائم باإلعمال طاهر حسن

 2008 قائم باإلعمال حازم محمود

 2009 قائم باإلعمال بهاء شباني
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  العلوم السياسية كلية
  
  

  
  
  
  

  التل –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 5911701 :هاتف

        5911704 11 963 ++  
        5911705 11 963 ++  

  ++ 963 11 5911526 :فاآس  
  pscollege@damasuniv.shern.net: البريد اإللكتروني
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لتحل مكان المعهد العالي للعلوم السياسـية  ، 2003كلية العلوم السياسية عام  أحدثت 
  :وتضم األقسام اآلتية 1979عام لذي أحدث ا
  .العالقات الدولية -
 .الدراسات السياسية -
 .االقتصاد الدولي -
 :برامج التعليم المفتوح -

 .الدراسات الدولية والدبلوماسية •
تمنح جامعة دمشق بناء عل اقتراح كلية العلوم السياسية درجتـي   :الدراسات العليا    -

 :اصات التاليةالدكتوراه في االختصو الماجستير
  .العالقات الدولية 
 .الدراسات السياسية 
  .الدولية االقتصادية العالقات 

  



224 
 

  مـجـلــــس الكليـــــــــــــــــة 
 

  : يتألف مجلس الكلية من السادة
  

 رئيسًا عمر العبداهللا. د عميد الكلية 
 عضوًا د وجيه الشيخ.أ نائب العميد للشؤون العلمية

 عضوًا أحمد ناصوري. د ن اإلدارية وشؤون الطالبنائب العميد للشؤو
 عضوًا محمد حسون. د.م.أ العالقات الدوليةرئيس قسم 
 عضوًا سمير حسن. د.أ الدراسات السياسيةرئيس قسم 
 عضوًا صابر بلول. د االقتصاد الدولي رئيس قسم

 عضوًا محمد حسون.د ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا يمعتز حوران ممثل الطالب

 عضوًا  ممثل طالب الدراسات العليا
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  أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية

  : الهيئة التدريسية -أوالَ
  العالقات الدوليةـ قسم 1
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 1992/12/07  أستاذ 1981  يوغسالفيا  التاريخ السياسي  شدود ماجد

 2001/02/25 أستاذ مساعد 1987 فرنسا إداري، القانون العام عمر العبد اهللا

قانون دستوري وعلوم  أحمد ناصوري
 2005/04/02 أستاذ مساعد 1988 فرنسا سياسيه

العالقات ، لعلوم السياسيةا محمد حسون
 2008/09/22 تاذ مساعدأس 1993 روسيا الدولية

العالقات ، التاريخ العام فادي خليل
 2008/02/04 أستاذ مساعد 1994 روسيا الدولية

عبد العزيز 
 المنصور

العالقات ، العالقات السياسية
 2009/04/20 أستاذ مساعد 2002 مصر الدولية

الدراسات ، العالقات الدولية خالد المصري
 2005/02/08 مدرس 2001 امريكا الدولية

  
  الدراسات السياسيةـ قسم 2
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 2000/11/01 أستاذ  1981 روسيا التاريخ المعاصر الحديث حسين السيد حسين

ية الدعا، علم االجتماع وجيه الشيخ
 2000/11/01 أستاذ  1982 رومانيا السياسية

 2002/01/15 أستاذ 1982 رومانيا فلسفه في علم االجتماع بو حمودأحسن 

علم ، العلوم السياسية هيثم سطايحي
 2005/07/08 أستاذ 1988 فرنسا االجتماع السياسي

فكر ، العلوم االجتماعية سمير حسن
 2002/01/16 أستاذ مساعد 1993 بولونيا سياسي

 2002/12/30 أستاذ مساعد 1991 روسيا فكر سياسي، تاريخ الفلسفة سماعيلاسمير 

 2004/09/21 أستاذ مساعد 1995 بولونيا صحافه، العلوم السياسية جمال المحمود

 2006/06/06 أستاذ مساعد 1992 المانيا الدراسات العربية، الفلسفة ميشيل شيحه

 2008/02/11 مدرس 1999 سيارو العلوم السياسية نزار جزان

 2009/03/03 مدرس 1696 دمشق علم االجتماع كريم أبو حالوة
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  االقتصاد الدويلـ قسم 3
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 08/05/1994  أستاذ 1980  رومانيا  االقتصاد النقدي  خالد رعد

علم االجتماع جغرافيا  محمد أكرم األحمر
  10/09/1994 أستاذ 1978 رومانيا البشرية

  18/07/2006 أستاذ  1982 روسيا االقتصاد السياسي يوسف جزان

فلسفة االقتصاد والعالقات  عفيف حيدر
  11/10/2007 أستاذ 1992 روسيا الدولية

  09/05/2002 أستاذ مساعد 1990 بولونيا التنمية االقتصادية ،االقتصاد صابر بلول

  09/05/2002 أستاذ مساعد 1990 بولونيا تخطيط اقتصادي، االقتصاد نبيل علي

  20/09/2007 أستاذ مساعد 1995 بولونيا قتصاداال رياض يونس

  
  
  

  أعضاء الهيئة الفنية -ثانياَ

  

 المرتبة الجامعية االسم والشهرة
ن في سنة التعيي

 المرتبة الحالية

 1998 )لغة فرنسية(قائم باإلعمال جميلة عالم

 5/9/2007  )عالقات دولية(مشرف على األعمال سعيد مسلم

 18/5/2008  )عالقات دولية(قائم باألعمال شاهر الشاهر

 2010  )عالقات دولية(مدير أعمال بسام أبو عبد اهللا

 2010 )عالقات دولية(قائم باألعمال خديجة الرحية
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  كليات السويداء
  

  

  :اآلتية كلياتوتضم ال
 اآلداب الثانية  -

 التربية الثانية -

 الفنون الجميلة الثانية  -

 الزراعة الثانية -
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  كلية الرتبية الثانية
  
  

  
  السويداء: العنوان

  ++ 963 16 317103 :هاتف
  317104 16 963 ++  
  ++ 963 16 317102 :فاآس

  sweidamail@damasuniv.shern.net: اإللكترونيالبريد 
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 :وتضم قسمي  2005عامكلية التربية الثانية  أحدثت -
 معلم الصف •

 .اإلرشاد النفسي •
 

  أعضاء الهيئة التدريسية  -

  االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

والدقيق واالختصاص العام
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 2003 أستاذ  1989 المانيا الشذوذ النفسي- علم النفس سامر رضوان

 بسام الطويل
إعاقة-علم نفس خاص
 عقلية

 2004 أستاذ مساعد 1995 موسكو
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   الثانية اآلدابكلية 

  
  ++ 963 16 277797 :هاتف

  ++ 963 16 277702 :اآسف
 m.hadifi@gmail.com: البريد اإللكتروني
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 : وتضم أقسام 2005عامكلية اآلداب الثانية  أحدثت -

 اللغة العربية •

 التاريخ •

 .الجغرافيا •
 الفلسفة •

 علم االجتماع •

 اآلثار •

  
 

 أعضاء الهيئة التدريسية
 

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 المرتبة العلميةتاريخ نيلها صدرهام

تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  أحمد الخضر
تاريخ حديث،تاريخ

تاريخ شبه القارة -معاصرو
 الهندية

االتحاد 
 السوفيتي

 22/1/2001 أستاذ مساعد 1992

 5/1/2003 أستاذ مساعد 1990 فرنسا جولوجيا علم الزالزل أنيس مطر

 ميسون مرعشلي
تاريخ عصور،تاريخ

 كالسيكية
 15/11/2005 مدرس 2004 مصر

 فندي أبو فخر
تاريخ العرب الحديث

 المعاصرو
 23/11/2006  مدرس 1998 دمشق

 خالد الحسين
األدب العربي-لغة عربية

 الحديث
 25/3/2007 مدرس 2006 دمشق
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  الثانية الفنون اجلميلةكلية 

 
  جانب المشفى الوطني –السويداء : العنوان 

  ++ 963 16 238028 :هاتف
  210548 16 963 ++  
  ++ 963 16 237956 :فاآس

  

  
تضم و 15/5/2007تاريخ  214الثانية بالمرسوم رقم الفنون الجميلة كلية  أحدثت -

 : التالية قساماأل

 عمار داخلية •

 االتصاالت البصرية •

 التصوير •

 )الغرافيك( الطباعةو الحفر •
 النحت •
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 أعضاء الهيئة التدريسية
 

  م والشهرةاالس
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلهامصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  عبد الكريم فرج
مندب من جامعة (

  )دمشق
 30/9/1997 أستاذ  1984 بولونيا )علوم فن(دكتوراه علوم إنسانية
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   انيةالث الزراعةكلية 
  

 
    

  ++ 963 16 350661 :هاتف
  ++ 963 16 350662 :فاآس
  ++ 963 16 350663 :المقسم

  المزرعة -السويداء : العنوان 
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  2005أحدثت كلية الزراعة الثانية عام -
  أعضاء الهيئة التدريسية  -

  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
تاريخ نيلهامصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

 صقر الغضبان
محركات-محركات حرارية

 آالت زراعية وطاقات متجددة
 26/08/1996 مدرس 1992 روسيا

 عدنان أبو سمرة
آالتوتصميم آالت زراعية
 إصالح زراعي

 12/12/2007 أستاذ  1992 موسكو

 مروان الباروكي
ظيمتنوتخطيط-اقتصاد زراعي

 إدارة المزارعو
 15/8/1996 مدرس 1994 أوكرانيا
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  كليات درعا

  

  
  
  

  درعا: العنوان
  ++ 963 15 229842 :هاتف
       229843 15 963 ++  
       229844 15 963 ++  
       229845 15 963 ++  
       229846 15 963 ++  
  ++ 963 15 229841 :فاآس
  mail@damasuniv.shern.netdara: البريد اإللكتروني
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  :اآلتية كلياتوتضم ال 2005أحدثت عام 
 : قسمة وتضم اآلداب الثالث -

 .اللغة العربية •
 )2010-2009ابتداء من عام (اللغة الفرنسية  –علم االجتماع  •

 : التربية الثالثة وتضم قسمي -

 .معلم الصف •
 .لنفسياإلرشاد ا •

 . االقتصاد الثانية -

  الحقوف الثانية -
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  أعضاء الهيئة التدريسية 

  :كلية االقتصاد

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  1991  اذ مساعداست  1988  المانيا  االحصاء الرياضي  عبد القادر القاسم

 12/12/1996 مدرس 1993 كييف علوم اقتصادية منصور مداح

  
  :كلية اآلداب

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

األدب في صدر االسالم  محمود المقداد
استاذ  1986  قدمش  والعصر األموي

  1987  مساعد

  2006  مدرس  2003  دمشق  نقد عربي قديم  شالش قداح

 1994 مدرس 1993 دمشق مصادر التراث العربي سامة حباس

  
  :كلية التربية

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية 

 واالختصاص العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 ةالمرتبة الحالي

استاذ  1993  روسيا  نظرية البيان  نايف طلي
  1994  مساعد
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  اعضاء اهليئة الفنية
  

  :االقتصادكلية 

  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

قائم   2005  شقدم  ماجستير في المحاسبة  شادي كراز
  11/6/2007  باألعمال

 1997 دمشق ماجستير في االقتصاد خالد العتمة
قائم 
 باألعمال

3/9/2008 

  

  

  :كلية اآلداب
  

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

قائم   2005  دمشق  في اللغة العربية ماجستير  أمينة صطوف
  30/1/2006  باألعمال

 2003 دمشق ماجستير في اللغة االنكليزية كندة الرفاعي
قائم 
 باألعمال

10/11/2005 

  

  

  :كلية التربية

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 تبة الحاليةالمر

  12/7/2007  مدير أعمال  1992  دمشق  ماجستير في التربية  جمال علوش

مشرف على   2008  دمشق  ماجستير في التربية  زرياف مقداد
  29/1/2009  األعمال

قائم   2006  دمشق  دكتوراه في اللغة العربية  غسان العدوي
  20/11/2008  باألعمال

مشرف على   2008  دمشق  ماجستير في التربية الخاصة  ايمان عبد ربه
  24/2/2009  األعمال

قائم   2008  دمشق  ماجستير في التربية  بشار جيدوري
  11/11/2009  باألعمال

مشرف على   2008  دمشق  ماجستير في التربية  أحمد السمهر
  6/12/2006  األعمال

 2007  ماجستير في التربية  عماد كنعان
مشرف على 
 األعمال

17/6/2010 
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  رابعة بالقنيطرةكلية الرتبية ال

  

  
  

  
  مدينة البعث – القنيطرة: العنوان
  ++ 963 14 2220432 :هاتف
  ++ 963 14 2220431 :فاآس
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بناء على المرسوم الصادر عن رئاسة  2009تأسست كلية التربية الرابعة بالقنيطرة عام 
  .  23/8/2009تاريخ / 385/الجمهورية رقم 

  .طالبةو طالب 211عدد الطالب المسجلين 
  

  :أقسام الكلية

  معلم صف -
  الكليةمـجـلــــس 
 

  : من السادة الكليةيتألف مجلس 
  

 رئيسًا أحمد آنعان. د.أ  الكليةعميد 
 عضوًا طاهر سلوم. د  العلميةنائب العميد للشؤون 

 عضوًا محمد صليبي. د 
 عضوًا خلود الجزائري. د 
 عضوًا فراس الخياط 
 أمين السر علي الفهاد 

  
  
  
 

 أعضاء الهيئة التدريسية
 

  االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 المرتبة العلمية تاريخ نيلهامصدرها

تاريخ التعيين 

في المرتبة 

 الحالية

11/1/2010 أستاذ  1996 دمشق مناهج وطرائق تدريس  طاهر سلوم

  
 الفنيةأعضاء الهيئة 

 

 تاريخ التعيين في المرتبة الحالية لميةالمرتبة الع  االسم والشهرة

  9/2/2010  عمالاألمشرف على   سعيد الدوماني

 21/7/2010  عمالاألمشرف على   حوران سليمان

  2/9/2010  قائم باألعمال  سندس العاتكي
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  املعهد العايل للغات

  
  
  
  

  مجمع اآلداب - أوتوستراد المزة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 33925802 :هاتف
  ++ 963 11 2120164 :فاآس

  li@damasuniv.shern.net البريد اإللكتروني
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تـاريخ   384املرسـوم   بعـد اصـدار  وتم تحويله إلى معهد عالي  1995أحدث عام 
  :ضم األقسام اآلتيةوي 15/10/2006

  قسم تعليم اللغة العربية  )1
 اإلنكليزيةقسم تعليم اللغة  )2
 قسم تعليم اللغة الفرنسية )3

 ويتبع لكل منها شعبة تدريبية يديرها رئيس القسم
 .)قسم التدريب(اللغات األجنبية األخرى قسم  )4
، التركية، الربتغالية، يةاإليطال، األملانية، إلسبانيةا، اآلرامية: شعب تدريبية للغات التاليةتتبع له و

  .اليابانية، سيةالفار، العربية، الصينية، الروسية
  الشهادات اليت مينحها املعهد

  
  :مينح املعهد شهادات التأهيل والتخصص التالية

  .دبلوم التأهيل والتخصص يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني- 1
 .دبلوم التأهيل والتخصص يف تعليم اللغة اإلنكليزية- 2
 .دبلوم التأهيل والتخصص يف تعليم اللغة الفرنسية- 3
  :املعهد شهادات الدراسات العليا التاليةمينح 

  .الفرنسية-اإلنكليزية-العربية: ماجستري يف تعليم اللغات- 1
  .الفرنسية-االنكليزية- العربية: دكتوراه يف تعليم اللغات - 2
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  المعهــــــــــدمـجـلــــس 

 
  : من السادة المعهديتألف مجلس 

  
 رئيسًا نواف مخلوف. د.أ  المعهدعميد 
 عضوًا غسان السيد. د.أ ب العميد نائ

 عضوًا وائل برآات. د.أ تعليم اللغة العربيةرئيس قسم 
 عضوًا وضاح الخطيب. د تعليم اللغة اإلنكليزيةرئيس قسم 
 عضوًا قاسم مقداد. د.أ تعليم اللغة الفرنسية رئيس قسم
 عضوًا زينب منصور. د اللغات رئيس قسم

 عضوًا  ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا  ممثل الطالب
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  رؤساء األقسام في المعهد

   

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
الوظيفة العلمية 

 اإلدارية

 وائل بركات
األدب والنقد في،أدب عربي

 أستاذ 1992 سوريا  الغرب
رئيس قسم تعليم 

 يةاللغة العرب

 مدرس 1999 أمريكا الشعر في العصر الروماني وضاح الخطيب
رئيس قسم تعليم 
 اللغة اإلنكليزية

رئيس قسم تعليم   أستاذ مساعد  1986  فرنسا  )تلسانيا(علوم اللغة  قاسم مقداد
 اللغة الفرنسية

 رئيس قسم اللغات مدرس 1992 فرنسا علم اللغة، لسانيات تطبيقية زينب منصور
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  لهيئة الفنية أعضاء ا

  
  القسم  املرتبة اجلامعية سنة التعيني يف املرتبة احلالية االسم والنسبة
    قائم باألعمال 18/06/2007 سوسن السيد

  قسم تعليم
  

اللُّغة 
  اإلنكليزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدير أعمال 11/01/2007 لـمى نـجوم
  قائم باألعمال متمرن 22/12/2008 هال البريدي
  قائم باألعمال 20/09/2009 ودرئيفة جنّ

  قائم باألعمال متمرن 10/11/2008 سـمية غازي
  قائم باألعمال متمرن 30/08/2009 صبحي عاشور
  قائم باألعمال متمرن 25/11/2009 فاتنة الـحلبي

  قائم باألعمال 27/07/2007 رشيد عبد الـهادي
  قائم باألعمال 09/07/2007 نسرين قرحيلي
  قائم باألعمال متمرن 29/09/2009 راما قدورة
  قائم باألعمال متمرن 08/10/2009 بشّار عباس

  قائم باألعمال 24/09/2006 حسام الدين البرازي
  قائم باألعمال 17/07/2007 لين أبو سيف
  قائم باألعمال 03/07/2007 رباب معروف
  متمرنقائم باألعمال  19/05/2009 إيـمان شريف
 قائم باألعمال 05/07/2007 دارين الحناة

 قائم باألعمال 08/07/2007 حنان الماغوط

 قائم باألعمال 05/04/2007 ليدا باخو

 قائم باألعمال 23/04/2007 رنا شعبان

 قائم باألعمال 21/05/2007 الياندرا ناصيف

  قائم باألعمال 05/04/2007 مـحمد فادي الشلبي

  قسم تعليم  قائم باألعمال 19/04/2010 مد رياض مصريمـح
اللُّغة 
  الفرنسية

  قائم باألعمال 21/06/2007 نبوغ ياسين

    قائم باألعمال معاون 22/10/2009 أحـمد حسن العرفج
قسم تعليم 
  اللُّغات

  قائم باألعمال معاون 25/10/2009 مـحمد العبيد
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  القسم  املرتبة اجلامعية  يف املرتبة احلاليةسنة التعيني االسم والنسبة
    قائم باألعمال متمرن 21/12/2008 شادي الـحيوك

  
  
  

  قسم تعليم
  

  اللُّغة العربية
  

 قائم باألعمال متمرن 22/12/2009 ليالي الدرزي

 قائم باألعمال متمرن 22/12/2009 بشّار األفيوني

  باألعمالقائم  25/09/2008 حـمدو الـحسين
  قائم باألعمال 16/11/2009 ميسون الـجرف
 قائم باألعمال 25/09/2009 فاطمة إسـماعيل

 قائم باألعمال 04/11/2009 ندى زمزم

 قائم باألعمال متمرن 31/12/2009 أحـمد الرهبان

 قائم باألعمال متمرن 09/05/2010 مـحمد أحـمد الخلف

 قائم باألعمال 19/10/2009 معتصم محمد حمد

 قائم باألعمال 14/12/2009 محمد حميدو

 قائم باألعمال 08/10/2008 أسامة سحاري

 قائم باألعمال 23/06/2008 حسان سيد يوسف
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  املعهد العايل للتنمية اإلدارية
  
  
  

  الحلبونيجادة  –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2223280 :هاتف
       2253617  11 963 ++    
  ++ 963 11 2253618 :فاآس

  net.org-hiad@scsالبريد اإللكتروني
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  :ضم األقسام اآلتيةيو 1979عام  أحدث
 الدراسات العليا -

 البحوث واالستشارات والنشر -

 التدريب -

  تطبيقات المعلوماتية في اإلدارة -
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  مـجـلــــس المعهــــــــــد 

 
 : ف مجلس المعهد من السادةيتأل
  

 رئيسًا أحمد فايز الطباع. د عميد المعهد 
 عضوًا أسامة الفراج. د نائب العميد للشؤون اإلدارية 

 عضوًا طاهر حسن. د الدراسات العليارئيس قسم 
  عضوًا  عصام حيدر. د  التدريب رئيس قسم

ي معاذ الشرفاو. د البحوث واألستشارات والنشر رئيس قسم
 عضوًا الجزائرلي

 عضوًا مها رحروح. د التطبيقات المعلوماتية في اإلدارة رئيس قسم
 عضوًا ياسين حسن. د ممثل نقابة المعلمين

 عضوًا السيد نضال عمار ممثل الطالب
 أعضاء  وين على األآثر من ذوي الخبرة في اإلدارةضع
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  المعهدأعضاء الهيئة التدريسية في 

  
  راسات العلياالدـ قسم 1

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

  علم االجتماع محمد مرعي مرعي
21/01/2003 أستاذ 1988 فرنسا )إدارة الموارد البشرية (  

10/04/2002 مدرس 1991 فرنسا )بة إداريةرقا (العلوم االدارية أحمد فايز الطباع   

  فلسفة في العلوم االقتصادية ياسين حسن 
14/08/2003 مدرس 1992 روسيا )عالقات دولية (  

اقتصاد  (فلسفة في إدارة األعمال أسامة الفراج 
04/05/2005 مدرس 2003 ايطاليا )وإدارة مؤسسات صحية  

معاذ الشرفاوي 
 الجزائرلي

تقييم  (الدولية فلسفة في التنمية
17/5/2009 مدرس 2007 اليابان )اقتصادي ومالية عامة  

 2007/07/29  مدرس 2006 فرنسا إدارة وبحوث التسويق  ريزان نصور 

  
  التدريبـ قسم 2

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 مصدرها

تاريخ 

 نيلها
المرتبة 

 العلمية
تاريخ التعيين في 

 الحالية المرتبة

 2007/09/14 مدرس 2006 فرنسا إدارة الموارد البشرية عصام حيدر

01/02/2007 مدرس 2006 فرنسا انفورماتيك، العلوم اإلدارية طاهر حسن   

  
  البحوث واألستشارات والنشرـ قسم 3

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 يةالعلم
تاريخ التعيين في 

 المرتبة الحالية

اإلدارة ، إدارة األعمال أحمد قهوجي
 2006/11/13 مدرس 2002 أيطاليا االستراتيجية

  
  التطبيقات املعلوماتية يف اإلدارةـ قسم 4

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
ن في تاريخ التعيي

 المرتبة الحالية

30/11/2006 مدرس 2005 بريطانيا االحصاء الرياضي مها رحروح
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  املعهد العايل لبحوث الليزر وتطبيقاته
Higher institute for Laser Research and Applications  

  
  
  

  : العنوان
  مبنى الهندسة الطبية

  )الهمك(الكهربائية و تجمع الهندسة الميكانيكية
 1763 541 11 963+: اتفه

+963 11 541 1764             
 1761 541 11 963+: فاآس

  
  /www.damascusuniversity.edu.sy/ins/hilra: الموقع على االنترنت
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 علمي بحث تطوروحدة قد المعهد كانو 2001 عام تطبيقاتهو الليزر لبحوث العالي المعهد تأسس

 الصناعيةو الهندسيةو الليزرالطبية تطبيقات بكافة المعهد يهتم .دمشق بجامعة الفيزياء قسم في

 األساتذة من عدد مع المعهد يتعاون، الليزرية المنظومات تقنياتو الليزر فيزياء إلى باإلضافة

 زاكمر من باحثين مع ذلكو ألخرىا الجامعات منو المختلفة الجامعة آليات من االختصاصيين
 .سوريا في مختلفة علمية

 :أقسام ثالثة من المعهد يتألف

 الليزر تقانةو فيزياء 1‐

 الطبية الليزر تطبيقات 2‐

 الصناعيةو الهندسية الليزر تطبيقات 3‐

  
 :التالي العلمية الدرجات المعهد يمنح

 .طبيةال الليزر تطبيقات في التخصصو التأهيل دبلومدرجة   1‐
 الصناعيةو الهندسية الليزر تطبيقات في التخصصو التأهيل دبلومدرجة   2‐ 

 تطبيقاتهو الليزر علوم في  ماجستيردرجة ال  3‐

  تطبيقاتهو الليزر علوم في الدكتوراه درجة 4‐
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  مـجـلــــس المعهــــــــــد 
 

  : يتألف مجلس المعهد من السادة
  

  عميد المعهد هرمصطفى صائم الد.د
 نائب العميد كنج الشوفي.د

 عضواً محمد سعيد الصفدي.د
 عضواً محمد درغام زيدان.د
 عضواً محمد سالم الركاب.د

 عضواً محمد الكوسا.د
 عضواً فواز سيوف.د

  أعضاء الهيئة التدريسية

  المرتبة العلمية  تاريخ نيلها  مصدرها  الشهادة العلمية  االسم
  يينتاريخ التع

  في المرتبة الحالية

االتحاد  دكتوراه في الفيزياء  فواز سيوف
  2005  أستاذ  1991  السوفيتي

االتحاد  دكتوراه في الفيزياء  نزار شعبان
  2007  مدرس  1998  السوفيتي

  مدرس  1998  اسبانيا  دكتوراه في الفيزياء إياد الخطيب
  2010  )متعاقد(

  

  أعضاء الهيئة الفنية

  معيةالمرتبة الجا  االسم
  تاريخ التعيين

  في المرتبة الحالية

  2007 قائم باألعمال فارس العوض
  2007 قائم باألعمال سنان الجاللي
  2008 قائم باألعمال عدنان حقي
  2008 قائم باألعمال لمى عودة
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املعهد العايل للبحوث والدراسات 
  الزلزالية  

  
  
  

  البرامكة –دمشق : العنوان
  ++ 963 11 2135977 :هاتف
  ++ 963 11 2137161 :فاآس

hiesr@damasuniv.shern.net :البريد اإللكتروني
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  :ويضم األقسام اآلتية 2000أحدث عام 
 .علم الزالزل -
 .الزلزالي ةالتكتونيعلم  -
 .الهندسة اإلنشائية الزلزالية  -
 .الجيوتكنيك الزلزالي -
   .علوم المساعدة ال -
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 مـجـلــــس المعهــــــــــد 
  

 : يتألف مجلس المعهد من السادة
 

 رئيسًا محمد السمارة. د.أ عميد المعهد 
 عضوًا عبد الناصر درآل. د.أ نائب العميد للشؤون اإلدارية 

 عضوًا حافظ الصادق. د الهندسة اإلنشائية الزلزاليةرئيس قسم 
 عضوًا محمد داود. د لعلم الزالزرئيس قسم 

  عضوًا  حسان الخيمي. د  رئيس قسم الهندسة الجيوتكنيكية الزلزالية
 عضوًا جالل الحبشي ممثل الطالب

  عضوًا محمد أنور محفوظ. د.أ 
  عضوًا محمد فريز عابدين. د.أ 
  عضوًا محمد نزيه أيلوش. د 
 عضوًا رياض طيفور. د 

  
 رؤساء األقسام في المعهد

   

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية واالختصاص 

 العام والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
 الوظيفة العلمية اإلدارية

 محمد داود
، علم الزالزل، الجيوفيزياء
 سيمسولوجيا

أستاذ  1991 بولونيا
 مساعد

علم رئيس قسم 
 الزالزل

 رسمد 1999 اليابان الديناميك األنشائي حافظ الصادق
الهندسة رئيس قسم 

 اإلنشائية الزلزالية

الهندسة رئيس قسم   مدرس  2005  ألمانيا  دآتوراه في هندسة األنفاق  حسان الخيمي
 الجيوتكنيكية الزلزالية
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  املعهد العايل للرتمجة والرتمجة الفورية
  

  
  
  

  ائيةالكهربو تجمع الهندسة الميكانيكية -طريق المطار أول –دمشق : العنوان
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  :ضم األقسام اآلتيةوي 2005عام  أحدث
 .الترجمة الفورية -
 .الترجمة التحريرية  -
 .السمعبصريةالترجمة  -

 
  مـجـلــــس المعهــــــــــد 

 
 : يتألف مجلس المعهد من السادة

  
 رئيسًا ريما الحكيم. د عميد المعهد

الشؤون و الطالبو لشؤون اإلداريةنائب العميد ل
  عضوًا  حمود يونس. د  العلمية

 عضوًا فؤاد خوري. د السمعبصريةو الترجمة اإللكترونيةرئيس قسم 
 عضوًا لبانة مشوح. د.أ الترجمة الفوريةرئيس قسم 
 عضوًا أمل عبد المولى. د الترجمة التحريريةرئيس قسم 

 ًاعضو سمير الحرش.م ممثل نقابة المعلمين
 عضوًا اسالم هندي ممثل الطالب

  

 رؤساء األقسام في المعهد

 االسم والشهرة
الشهادة العلمية

واالختصاص العام 

 والدقيق
 تاريخ نيلها مصدرها

المرتبة 

 العلمية
الوظيفة العلمية 

 اإلدارية

 لبانة مشوح
، اللسانيات العامة
والنحو ، القواعد التوليدية
المقارن

 أستاذ 1986 فرنسا
الترجمة يس قسم رئ

 تكليف/ الفورية

  اللسانات التطبيقية في  فؤاد خوري
  مدرس  1991  فرنسا  الحاسوبو الترجمة

الترجمة رئيس قسم 
 اإللكترونية

 السمعبصريةو

 أمل عبد المولى
الفصة القصيرة في 
 القرن العشرين

 مدرس 1990 بريطانيا
الترجمة رئيس قسم 

 التحريرية
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