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قاعة1

تصميم 
منشآت (ن) 
(أكاديمي 

إنشائي) - د. 
الصحناوي + 
د. عقيل + د. 

صبح

تصميم 
منشآت (ع) 
(أكاديمي 

إنشائي) - د. 
عقيل + م. 
العرب + م. 
األحمر

العمل 
اللوجستي 
لإلغاثة 

اإلنسانية (8‐
11) ‐ إغاثة ‐ 
د. كلزي

اإلرث الثقافي 
وإدارة الخطر 

 - (11-8)
إعادة اإلعمار 
- د. حسن

إعادة تدوير 
وإدارة الركام 
والمخلفات 
الناتجة عن 
الكوارث (2-
5) - إعادة 
اإلعمار - د. 
سويدان

قاعة2

بحث علمي - 
أكاديمي 

(مشترك) - 
د. حسن + د. 
الشيخ  خليل

ميكانيك 
االوساط 
المستمرة 
والمرونة 

واللدونة (ن) 
- (أكاديمي 

إنشائي) - د. 
الحلواني + 
د. جبور

رفع كفاءة 
المنشآت (ن) 

(أكاديمي 
إنشائي)  - د. 
الحلواني + 
م. األحمر

ديناميك 
المنشآت (ن) 

(أكاديمي 
إنشائي) - د. 
حسن + د. 
الصحناوي

قاعة3

إدارة اإلعالم 
والعمل 

اإلنساني (8‐
11) ‐ إغاثة ‐ 
د. المؤنس

الميثاق 
اإلنساني 
والمعايير 

الدنيا 
لالستجابة 
اإلنسانية (2‐
5) ‐ إغاثة ‐ 
أ. األبرش

االستجابة 
والتصميم 
الزلزالي 
ألحواض 
تخزين 
السوائل 

والسدود (11-
2) - إعادة 
اإلعمار - د. 
سكران

تقييم مخاطر 
المشاريع (2-
5) - إعادة 
اإلعمار- د. 
وطفه

مخبر الحاسب

تطبيقات 
الجيومعلومات
ية في إدارة 

الكوارث 
واألزمات (8-
11) - إدارة 

مخاطر 
الكوارث - د. 
الفريحات

أساسيات (ن) 
- (أكاديمي 

إنشائي) - د. 
عبد الواحد

أساسيات (ن) 
- (أكاديمي 

إنشائي) - د. 
حسن

تفاعلية1

رياضيات 
متقدمة (ن) 
(أكاديمي 

إنشائي)- د. 
الحلواني + 
د. الصحناوي

الصحة 
والقضايا 
الطبية في 

إدارة 
الطوارئ (5-
2) - إدارة 

مخاطر 
الكوارث - د. 

نوفل

أساسيات (ع) 
- (أكاديمي 

إنشائي) - م. 
العرب

ديناميك 
المنشآت (ع) 

(أكاديمي 
إنشائي) - م. 
حاج سليمان 
+ م. األحمر 
+ م. زھر 
الدين

رياضيات 
متقدمة (ع) 
(أكاديمي 

إنشائي) - م. 
العرب

تفاعلية2

مخبر 
الجيوتكنيك

قوانين 
ومبادئ 

وأخالقيات 
العمل 

اإلنساني (11-
8) - إدارة 

مخاطر 
الكوارث - د. 

كلزي

المرونة 
واللدونة (ع) 
- (أكاديمي 
إنشائي) -م. 

رقيه

رفع كفاءة 
المنشآت (ع) 

(أكاديمي 
إنشائي)  - د. 
الحلواني +د. 

نقرش

تأھيل وتخصص ‐ ھندسة زلزالية
تأھيل وتخصص ‐ علم الزالزل

أكاديمي ‐ علم الزالزل
تأھيل وتخصص ‐ إدارة مخاطر الكوارث
تأھيل وتخصص ‐ ھندسة إعادة اإلعمار

تأھيل وتخصص ‐ إغاثة

تكتونيك زلزالي (ن)  
(أكاديمي علم الزالزل) - د. 

عمر

معالجة معطيات زلزالية  
(أكاديمي علم الزالزل) ‐ د. 

أحمد + د. مكائيل

الھندسة الجيوتكنيكية الزلزالية 
(ن)  (أكاديمي علم الزالزل) ‐ د. 

شقير + د. أحمد

ديناميك التربة (ھندسة 
زلزالية) س2- (12-4)- د. 

حمود

الجوانب االقتصادية والمالية 
للتعافي من الكوارث (11‐2) ‐

 إغاثة ‐ د. حسين

إدارة مخاطر الجفاف 
والتغيرات المناخية (2-11) - 

إدارة مخاطر الكوارث - د. 
نادر

برامج المنظمات الدولية 
واإلقليمية العاملة في إدارة 
الكوارث (2-11) - إدارة 
مخاطر الكوارث - د. الحلبي

معالجة معطيات زلزالية - 
علم الزالزل س1 (4-12)-

النائب العلمي

د.م. ريم الصحناوي

ھندسة زلزالية (ھندسة 
زلزالية) س2- (8-12)- د. 

حسن + م. األحمر

تكتونيك صفائح - علم 
الزالزل س1- (8-12) - د. 

زيزفون

عميد المعھد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية

أ.د.م. ھالة حسن 
أكاديمي ‐ ھندسة إنشائية زلزالية

إدارة مخاطر الجفاف 
والتغييرات المناخية (2‐5) ‐ 
إدارة مخاطر الكوارث ‐ د. 

نادر

تكتونيك صفائح (ن  
(أكاديمي علم الزالزل) ‐ د. 
زيزفون + د. مكائيل

أجھزة وشبكات رصد (ن) 
(أكاديمي علم الزالزل) ‐ د. 

داود

علم الزالزل (ن) (أكاديمي 
علم الزالزل) ‐ د. داود

حركات أرضية قوية (ن)  
(أكاديمي علم الزالزل) ‐ د. 
عبد الواحد +  الدراوشة

االستعداد للكوارث والتخطيط 
لحاالت الطوارئ (2-5) - إدارة 
مخاطر الكوارث - د. صالح

الخميس

حاالت دراسية للتعامل مع األزمات 
والكوارث (2‐5) ‐ إغاثة ‐ أ. 

الجندي

برنامج دوام ماجستير أكاديمي + تأهيل وتخصص فصل ثاني 2021-2022 (نسخة نهائية)

الدعم النفسي واالجتماعي 
في الكوارث ‐ (11‐2) ‐ 

إغاثة ‐ د. زيدو

السيزمية الھندسية - (ھندسة 
زلزالية + علم زالزل) س1 - 

(12-8) -د.شقير

التخفيف من الخسائر 
الزلزالية وتدعيم المباني 
ضعيفة اإلنشاء (11-8) - 

إعادة اإلعمار - د 
االطرش+د. كيخيا

األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء

البرمجيات المتقدمة في تحليل 
وتقييم الخسائر المحتملة 

الناتجة عن الكوارث (2-11) 
- إعادة اإلعمار- د. صالح


