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 المؤتمر الهندسي
 السوري ـ اللبناني األول

 1999 تشرين األول 14-13: الزمان •

 دمشق ـ آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق: المكان •

 جامعة دمشق: تنظيم •
 الجامعة اللبنانية

 بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 صالحة سنقر. دليم العالي في الجمهورية العربية السورية وزيرة التع: رعایة •

 الهندسة الميكانيكية                                           1999 تشرین األول 13برنامج 

 :االفتتــاح
 وزیرة التعليم العالي آلمة راعي المؤتمر  •
 ألمين العام للمجلسالسيد ا آلمة األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني  •
 عميد آلية الهندسة اللبنانية آلمة الجامعة اللبنانية  •
ة        ) الكلمة المضيفة(آلمة جامعة دمشق  • ة الهندسة الميكانيكي عميد آلي

 والكهربائية بجامعة دمشق
 

  :الجلسة األولى
 علي سالمي. م. دة بجامعة دمشق آلية الهندسـة الميكانيكية والكهربائي،رئيس هندسة القوى الميكانيكية   :الرئيس
 رفيق یونس. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية    :المقرر

 تطوير طريقة لتحديد وتحليل استهالك الطاقة المنزلية في لبنان مستقبًال •
 ) آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية (عادل مرتضى. دنادین عدرا، . د 
 )المدرسة الوطنية لألشغال العامة، فرنسا(يرونيك ریشالي ف. آابریل آاراسنوا، د. دو 

 مخطط المرشد في الديناميك الحراري لمحرآات االحتراق الداخلي •
 )جامعة حلب ـ سابقًا(بدر الدین قوجه . د 

 الموفر التكثيفي لالسترجاع الحراري المنخفض المستوى واستخدامه في تكييف الهواء •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(ى علي عيس. ندیم مخيبر، د. د 

 )محرك عزم(تكنولوجيا إدارة محرك تجزئة  •
 )إدارة المرآبات، دمشق(غسان الجابي . د 

 

  :الجلسة الثانية
 عادل مرتضى. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية   :الرئيس
 محمد سعيد الجراح. م.ديكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق األستاذ في آلية الهندسة الم   :المقرر

 الطاقة والغاز الطبيعي والبيئة في سوريا •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(علي صبح . د 

 إمكانات استثمار تقانات الغاز الحيوي في سوريا ولبنان وأهميته االقتصادية والبيئية •
 )ة الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشقآلي(جالل ملقي . د 
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 محاآاة عددية النسياب السوائل غير الخاضعة لخاصية نيوتن أثناء التوسع الفجائي لحيز الجريان •
 )المعهد الجامعي للتكنولوجيا في صيدا، الجامعة اللبنانية(خليل آاغين . د 

 ة شبه المرنة ذات االستقاللية الحراريةمحاآاة عددية النتشار الحرارة داخل السوائل المرآب •
 )المعهد الجامعي للتكنولوجيا في صيدا، الجامعة اللبنانية(خليل آاغين . د 

 

  :الجلسة الثالثة
 نبيل ناصيف. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية   :الرئيس
 وعد عمران. م.دجامعة دمشق األستاذ في آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ب   :المقرر

 وضع نموذج غير خطي للخواص المرنة ـ اللزجة للمواد البالستيكية القابلة للضغط •
 )المعهد الجامعي للتكنولوجيا في صيدا، الجامعة اللبنانية(هيثم الغوش . د 

 األسلوب األمثل إلدارة مجموعة محطات هيدروآهربائية  •
 )عة اللبنانيةآلية الهندسة، الجام(أآرم غریب . د 

 المحاآاة الديناميكية وتطبيقاتها في الروبوت •
 )المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، دمشق(عمار جوخدار . د 

 بناء خريطة لبيئة عمل عربة ذاتية الحرآة •
 )شقالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، دم(مازن خضور . هشام زریق، د. مجد علوان، د. د 

                                         الهندسة الميكانيكية 1999 تشرین األول 14برنامــج 

  :الجلسة األولى
 ندیم مخيبر. م.داألستاذ في آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق   :الرئيس
 يق یونسرف. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية    :المقرر

 استخدام اإلشارات فوق الصوتية لتحديد آمية السيليس في الفوالذ •
 )المعهد الجامعي للتكنولوجيا في صيدا، الجامعة اللبنانية(نظير شعبو . د 

  (SW18)استخدام تقنيات حديثة لتحسين خواص فوالذ العدد  •
 )ئية، جامعة تشرينآلية الهندسة الميكانيكية والكهربا(یحيى سليمان . سنان غانم، د. د 

 طرق تكنولوجية لرفع مقاومة تآآل أجزاء اآلليات وزيادة أعمارها •
 )جامعة ايجيفسك الحكومية التقنية في روسيا االتحادية(زاغورسكي . شافرین، د. د 

 خصائص طريقة وصل األنابيب بدون لحام لالستخدامات المختلفة •
 )مية التقنية في روسيا االتحاديةجامعة ايجيفسك الحكو(زاغورسكي . شافرین، د. د 

 

  :الجلسة الثانية
 رشيد شربجي. د جامعـة دمشـقبانيكية والكهربائية  آلية الهندسة الميك،رئيس هندسة التصميم واإلنتاج   :الرئيس
 أآرم غریب. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية    :المقرر

 طوية والمتصلة بمحرك ومحول حرآة خطياألداء الحرآي لمداخل التشغيل الخ •
   )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(بسام الخباز . د 

 تأثير االهتزازات على حالة االستقرار في اآلالت ذات أنظمة التحكم المبرمج •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(وعد عمران . د 
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 لحصول على مسارات ومنحنيات خرج متعددة ومرنةنظام تشغيل ل •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(محي الدین الرفاعي . محمد جمال نمرة، د. د 

 مراقبة عمل المحرك الكهربائي من خالل قياس اإلجهادات على عمود المحرك باستخدام ألياف بصرية •
  )معة اللبنانيةآلية العلوم، الجا(أحمد جمال . د 

 
 الهندسة الكهربائية واإللكترونية                             1999 تشرین األول 13برنامج 

  التحكم والشبكات العصبونية  :الجلسة األولى
  عماد مغربل. م.داألستاذ ومدير الفرع الثالث في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية   :الرئيس
 إبراهيم جاویش . م.د في آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق األستاذ   :المقرر

 استعمال الشبكات العصبونية في نمذجة التحكم بالروبوت  •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(قسطنطين .ج. شيبان نصر، م. د 
 )، فرنسا UNJVجامعة(دینس حمد . د 

 )التعرف البيئي(التحكم العصبوني بروبوت صناعي سيار  •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(مفيد حرب . آمال ناجي، م. د 

 تحليل مقارنة تجريبية لمتحكمات منطق عائم تقليدية، ومتحكمات منطق عائم متكيفة •
 )آلية الهندسة، الجامعة األميرآية في بيروت(دیب .ج. مراد، د.ف. د 

 تحليل المرآبات األساسية على متحوالت تفسيريةشبكة عصبونية مراقبة و •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(وائل اإلمام . د 

 تأثير تمثيل المعطيات على تسامح أخطاء زرع التنفيذ المادي للشبكات العصبونية الصنعية •
 )غرنوبل، فرنسا(يالزآو ف.ر. ود) المعهد التكنولوجي في الجامعة اللبنانية(عمار أسوم . د 

 

 الوسائط المتعددة ومعالجة الصورة  : الجلسة الثانية
 معن عمار. م.د  دمشق  الميكانيكية والكهربائية بجامعةرئيس قسم الهندسة الطبية في آلية الهندسة  :الرئيس
 هيثم زیادة. م.دة اللبنانية رئيس قسم الكهرباء واإللكترونيك في الفرع األول من آلية الهندسة بالجامع   :المقرر

 نحو التواصل باللغة العربية بين اإلنسان والحاسوب •
 )المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، دمشق(ندى غنيم . أميمة الدآاك، د. د 

 ISO 9000الترآيز على التحرير المتعدد الوسائط التفاعلي في العربية المطبق على ضمان الجودة  •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية (البلعا.م. النمرود، م. د.جورج شليطا، م.  منصف، میوسف. د 

 بنية متوازية لمعالجة الصورة •
 )المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، دمشق(فراس الحایك . نبال إدلبي، م. محمد نوار العوا، د. د 

 طيات األساسيةتماثل الصورة باستعمال التطابق السريع للمع •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية (یوسف ضاهر. د 

 

 معالجة اإلشارة  : الجلسة الثالثة
  جورج صنيج. م. دئيس الهندسة اإللكترونية في آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشقر  :الرئيس
 یوسف منصف . م.دالهندسة بالجامعة اللبنانية رئيس قسم المعلوماتية في الفرع الثاني من آلية    :المقرر

  (Spreadsheets)التصميم المنطقي الرقمي باستخدام ملفات الـ  •
 )آلية الهندسة، الجامعة األميرآية في بيروت(هزیم .م .علي الحاج، د. د 
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 تأثير الموجة المسافرة على األجهزة الكهربائية واإللكترونية في المحطات الكهربائية  •
ة   (مصطفى حسون   . محمد موسى، م  . محمد علي عثمان، د   . د  ة، جامع آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائي

 )دمشق

ـ      • ة ال رحم بطريق ى تصوير ال ق عل تقرة ـ تطبي ر المس ارات غي ي اإلش م للكشف والتصنيف ف أسلوب معم
“EMG”. 

 )ولوجية، تروي، فرنساالجامعة التكن(مارك .س. جاك دوشام، د. هيثم زیادة، د. محمد خليل، د. د

 طريقة مقارنة جديدة للنوافذ العددية من أجل مرشحات رقمية عالية التمييز •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(فارتكس آوتيليان . آلوفيس فرنسيس، م. د  

 الهندسة الكهربائية واإللكترونية                             1999 تشرین األول 14برنامج 

  الطاقة الكهربائية واإللكترونيات الصناعية  :الجلسة األولى
 شوقي البطل. م.داألستاذ في آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق   :الرئيس
 شيبان نصر. م.داألستاذ ومسؤول قسم الدراسات العليا في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية    :المقرر

 تية في دراسة أمان نظم القدرة الكهربائيةاستخدام المعلوما •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(نبيل الفقيه . علي حمزة، د. د 

 خصائص الربط باأللياف البصرية في اإللكترونيات الصناعية •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(عماد مغربل .د 

 ى أداء عوازل التوتر العالي في الظروف المطريةبحث مخبري حول العوامل المؤثرة عل •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(محمد نضال الریس . د 

 أثر البيئة على أعطال الشبكات الكهربائية في المنطقة الساحلية •
 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة تشرين(محمد زهيرة . قيس عبود، د. د 

ة        • ة الهوائي وط الكهربائي ل الخط اءة تحمي ة وآف ع وثوقي ة رف ة بغي والت الكهربائي ادات الحم يم زي د ق تحدي
 باالستفادة من الظروف المناخية

 )آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق(محمد صالح األیوبي . د 
 

  االتصاالت  :الجلسة الثانية
 یوسف ضاهر. م.دع األول في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية األستاذ ومدير الفر  :الرئيس
 عصام عبود. م.داألستاذ في آلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق    :المقرر

 دراسة عن مفاهيم الهوائيات وحيدة االتجاه في الحزمة الميليمترية •
 )عة اللبنانيةالمعهد التكنولوجي في الجام(رمال .م. صباح، د.ك. د 

 الرادار ذو الموجة المستمرة واستخدامه في قياس السرعة والمسافة اآلمنة في مسير العربات •
 )المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا، دمشق(حكمت درویش . د 

 Xدراسة وتنفيذ الشبكات الهوائية المطبوعة من أجل اتصال ترددي نقطة ـ متعددة النقاط في الحزمة •
 )المعهد التكنولوجي في الجامعة اللبنانية(دوشان .ب. صباح، د.ك. رمال، د.م. د 

 االتصاالت الفيديوية الرقمية  •
 )مرآز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق (نزار الزرقا. د 
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 الهندسة المدنية                                               1999 تشرین األول 13برنامج 

  إنشاءات  :الجلسة األولى
  عطا جبور. م.داألستاذ وعميد آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية   :الرئيس
 فریز عابدین . م.داألستاذ في آلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق    :المقرر

ة ال             • تثمارية عالي ال اس دة   حالة اإلجهاد والتشوه لألعمدة البيتونية المسلحة المرنة الخاضعة ألحم مستوى ولم
 قصيرة

 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(بيار مطر . د 
 تأثير العيوب البدائية على استقرار القشريات األسطوانية المعدنية الخاضعة لضغط جانبي •

 )آلية الهندسة المدنية، جامعة البعث(السراج  ماهر عدنان. د 

  إلجهادات مماسيةمقاومة عناصر التثبيت المعدنية في البيتون والخاضعة •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية( إیف برنو. بروتو موزورو، د. غسان منجد، د. ربى الداالتي، د. د 

 قدرة تحمل األنابيب المعدنية المملوءة بالبيتون تحت تأثير الضغط الالمرآزي •
 )آلية الهندسة المدنية، جامعة دمشق(غسان المحمود . إبراهيم جراد، د. د 

 

  إنشاءات  :الجلسة الثانية
 قاسم آيال. م.داألستاذ وعميد آلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق   :الرئيس
 خير الدین غالیيني. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية    :المقرر

اني الحجر • ون المسلح والمب ي البيت يوعًا ف ر ش ققات األآث ارات والتش ل االنهي ة الناتجة من تصنيف وتحلي ي
 الحروب وأسباب أخرى

 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(یوسف حمزة . د 

 التحكم بجودة تصليح البيتون وإجراءات لبنان الحالية وانعكاساتها •
 )الجامعة اللبنانية ـ األميرآية(محمد عودة . جبران آرم، د. د 

  المحسوبة وفقًا للكود العربي السوريأداء الكرات البيتونية المسلحة بأقل من النسبة الدنيا •
 )آلية الهندسة المدنية، جامعة دمشق(غسان المحمود . د 

 

 هندسة مائية  : الجلسة الثالثة
  أحمد بصبوص. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية   :الرئيس
  معال وائل. م.داألستاذ في آلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق    :المقرر

 الترآيب الملحي للمياه الجوفية في األراضي المروية جنوب مدينة الالذقية •
 )آلية الهندسة المدنية، جامعة تشرين(درید عالء الدین . علي األسعد، م. عدنان إبراهيم، د. د  

 نمذجة عددية لمسألة اقتران التأثير الحراري الهيدروميكانيكي في وسط مسامي غير مشبع •
يش، د      . غسان منجد، د  .  عبيد، د  وفاء. د  ور عل د الن ك فرانسوا     . عب اريس،    (دوميني ة بب المدرسة المرآزي

 )فرنسا

 نمذجة االنفالت المفاجئ للمجروفات العائمة •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(سمعان صراف . د 

تخدام الف • ة باس ة المتعلق ة والجيوهدرولوجي اآل الجيوتكنيكي يم المش ي الطرق تصنيف وتقي م ف فور جيبس وس
 المألوفة للبناء

 محمد فرید مولوي . م 
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                                                الهندسة المدنية1999 تشرین األول 14برنامج 

  جيوتكنيك  :الجلسة األولى
 ميشيل عيسى. م.درئيس قسم الهندسة الجيوتكنيكية في آلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق    :الرئيس
 بيار مطر. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية    :المقرر

 CLDE  نمذجة عددية للحفر في التربة الصلصالية الصلبة بواسطة قانون •
 )المعهد التكنولوجي في الجامعة اللبنانية(شامبون .ر. دیزري، د.ج. الغالیيني، د.خ. الحسن، د.ن. د 

 )البريسيومتر(ربة بواسطة تجارب مسبار الضغط تحديد مواصفات الت •
 )آلية الهندسة المدنية، جامعة دمشق(عبد الرحمن منصوري .د 

 اإلجهادات المحيطة بفجوة اسطوانية داخل صخرة مرنة •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(حسان عویدات . منير حجل، د. د 

  الجدوى االقتصادية منهأسبابه ـ مبرراته ـ: إنشاء مترو في مدينة دمشق •
 )آلية الهندسة المدنية، جامعة دمشق(جوزیف صيدناوي . د 

 

  إدارة ـ تنظيم مدن ـ بيئة  :الجلسة الثانية
 سمعان صراف. م.داألستاذ في آلية الهندسة بالجامعة اللبنانية   :الرئيس
 لمنجدبشير ا. م.داألستاذ في آلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق    :المقرر

  في المؤسسات الهندسيةBPM,TQMتطبيق إدارة الجودة الكلية  •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(نادر غزال . د 

  لتنظيم المدن في مدينة زحلة GISتطبيق نظام  •
 )آلية الهندسة، الجامعة اللبنانية(أحمد بصبوص . عبد الحسن الحسيني، د. د 

 نشآتالمواصفات البيئية للمباني والم •
 )، فرنساMarne la Valléeجامعة (یوسف دیاب . د 

 التدقيق البيئي على الصناعات النسيجية السورية •
 )آلية الهندسة المدنية، جامعة دمشق(محمد آيال . د 

 الملخص

 .أقيم هذا المؤتمر الهندسي المحكم األول،  بهدف تعزيز البحث العلمي المشترك بين البلدين الشقيقين

ة المستويات     افتتاح أ  ى آاف عمال المؤتمر آان بالتأآيد على أهمية العالقات األخوية بين سوريا ولبنان وتطورها عل
وباألخص مسألة التعليم العالي ودعم مسيرة البحث العلمي بينهما، وآيف رسخت معاهدة األخوة التعاون والتنسيق       

تقبل وأطر التفاعل والتكامل              معاني العالقات التاريخية المميزة بين أبناء الشعب الواحد و           الم المس آيف ترسخ مع
 .التي تحتمها دورة الحياة الطبيعية الواحدة، وعلى دور هذه المؤتمرات في تطوير العلوم الهندسية وتبادل الخبرات

ا ودراسات، في                     ؤتمر أبحاث ة في الم ة المختلف احثين، في الجامعات والمؤسسات والمراآز العلمي قدم عدد من الب
م الهندسية الميكانيكية والكهربائية واالآترونية والمدنية، مثل موضوع الطاقة والغاز والبيئة في لبنان وسوريا العلو

ومواضيع خاصة بالحاسوب وضمان الجودة والشبكات واالتصاالت وغيرها من المواضيع الدقيقة التخصصية في      
 .المجاالت الهندسية المختلفة

 : ي ختام المؤتمر علىوقد أآدت التوصيات التي صدرت ف
 ضرورة إقامة مؤتمرات علمية دورية مشترآة؛ -
 وضع أسس التعاون في إنجاز البحوث العلمية المشترآة وتبادل الخبرات التعليمية في المرحلة الجامعية؛ -
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 اقتراح تاريخ عقد المؤتمر القادم؛ -
ا      وضع برنامج تنفيذي للتعاون بين الكليات في الجامعتين السورية واللبنان          - ية يتضمن المجاالت البحثية وغيره

 من النشاطات العلمية التي تخدم االقتصاد الوطني ومسيرة البحث العلمي في البلدين؛
 تبادل الزيارات بين اإلدارات العلمية وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعات البلدين؛ -
 .تشكيل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات وتحضير المؤتمر القادم -
 

 

 

 
 


