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 ظروف األزمة لتحقيق استدامة األمن الغذائيبدائل الري في . االفتتاحية: 1
 إعداد خرائط استعماالت األراضي باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد

 استعماالت األراضي: 
هي العمليات التي يطبقها اإلنسان على األرض والنظام البيئي للحصول على فوائد حياتية 

ا في توازن هذا النظام وال يقتصر هذ إخالل بغض النظر عما تسببه هذه العمليات من تغيير أو
نما يتعداها ليشمل جميع الوسائل واألساليب والطرق  المفهوم على االستعماالت الزراعية وا 

  التي تضع األرض قيد االستعمال الخاص والعام.
  وتدعو الحاجة للحصوووووووب علا  واعاو وت لوتاو اتووووووت تاحو ا واروووووو  لتحل   ودواتووووووة

تواعوة والتشووا   ال  ةوةب يةوة تحتوو ظ ال ووم الت وشوووة ل عتوواظب ال تلواو الزواعوة وال 
لذلك فإظ ت لوتاو اتت تاحو ا وار  روووية للتخطط ظ والتشوع ظ وتتخذي القواو 

 لورع تواتاو اتت تاب أفر  وخطط اتتثتاوية تخدم احقتصاد والتعتوة.
  جة عت ب الوقووح د تظ اإلشاوة إلا أظ اتت تاحو ا وار  تت دب وتتة و تع تووو   

ظ تحد ث لذا ح د ت. التطوو احجتتاع  والرةط التكاع عوات  كث وة تث  اعتقاب التل وة و 
  ظ الح ظ واآلخو تتا وحتم تع ه وب وياح ثووة  دواتاو وخواةط اتت تاحو ا وار 

 . عك ت لوتاو حتت تاحو ا وار الت لوتاتوة إعشاء 
 :أهمية خرائط استعماالت األراضي

 او اتت تاحو ا وار الحصوب علا ت لوتاو وبواع. 
  عوة وال تواعوة والتشا   ال  ةوةتحل   ودواتة ال تلواو الزوا. 
 تتثتاوية تخدم احقتصاد والتعتوةورع تواتاو اتت تاب أتث  وخطط ا.  
  اتت تاحو إعشاء  عك ت لوتاو

ا وارووووووو  وتووووووواعد علا عو  
وتقاوعة وتواقية وتحد د تختلف 
 أالتة واو والت ووووووودحو الت  تطو 

 .علا اتت تاحو ا وار 
    اختواو الحلوب التثلا لتشا

ا وار  وورع خواةط 
اتت تاحو ا وار  التقتوحة 

 تداتة.التتالت  تؤتظ حاجة اإلعتاظ وتحافظ علا ال  ةة يتا  توافق تع أهدام التعتوة 
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 ـ النشاطات البحثية 2
 . قسم بحوث االحتياجات المائية وتقانات الري:1.2

تجربة تأثير الكثافة النباتية على انتاجية البصل باستخدام طريقة الري بالتنقيط في محطة بحوث 
خط زواعة  4خط وي ل     GR ع ام الو    ت  ظ أظ طويقة الوي يالتعقوط المختارية في حمص

كاعو احفر  تظ ح ث الزيادة ف  احعتاج تقاوعة تع الطواةق احخوى ثم تلتها طويقة الوي يا ثالم 
خط زواعة أتا تظ ح ث  3( ل     GRخط زواعة ثم طويقة الوي يالتعقوط ) 4)التقل دي( ل   

( وط وأثالمالت اتلت ظ خط لوي )تعق  عوعوة احعتاج كاعو عتية التكوياو ال لوة والتادة الجافة أق  ف
 3ب2ب1( ل   ) GRخط زواعة   عتا تظ ح ث التوف و ف  التواه كاعو طواةق الوي يالتعقوط ) 4ل   

(خط زواعة ه  اح ثو توف وا ف  تواه الوي تقاوعة تع الشاهد الوي ياحثالم )تقل دي( هذا وقد  4ب
/ هو وبلغ 3م 3462/ هو ويتجتوع تقاواو كل  3م 3883 لغ اححتواج التاة  للت اتلة التتفوقة 

كغ/هو وبلةو الزيادة ف  التودود تقاوعة تع الشاهد ا ثالم   42607وعدب احعتاج  9عدد التقاواو 
 .% 33وعتية التوف و ف  تواه الوي  % 177
  بحوث التخطيط المائي وتصميم شبكات الري:. 2.2
 محصول االقتصادية والجدوى  التوزيع على تجانس المرشات حوامل ارتفاع تغير أثر دراسة
 لةو كفاءة اتتخدام التواه لتحصوب الفصة ف  التوبة التلتوة بالرذاذ:  الري  شبكات في الفصة

ف  التوبة الط عوة  2009-2008دويس جامب ف  ح ظ  لةو عام  3كغ/م 1.06اللوتوة  عحو 
دويس جام ) ووم تثالوة ف  التوكز(. تم ت د   خطة اليحث للتوتم  3كغ/ م 2اللوتوة  عحو 

الت خو الف ل  والتادة الجافة والهدم تظ ذلك ف  تعطقة -القادم حتتخدام عتاذج وياروة تأخذ العتح
التلتوة و ووم توكز يحوث التلتوة هو التوص  إلا ت ادلة وياروة لتحصوب تث  الفصة تالةم 

ة ح ث  وجد خط ظ  واع  ظ لذاو التحصوب ف  التوكز تواء كاظ الوي زواعته ف  هذه التعطق
يتواه ك ويتوة وتوبة تلتوة لوتوة أو ف  توبة ط عوة لوتوة وتواه تالةتة ح ث ت ؤخذ ياحعتياو تؤشو 

  عتح  دوظ إجهاد تاة .–الت خ 
 :قسم بحوث إدارة الموارد المائية السطحية. 3.2

تصنيف درجات انجراف التربة الزراعية المائي، وعالقته بالميل الطبوغرافي والفالحة عل مستو 
تواوحو (: 2018-2015منطقة ظهر الجبل / تخطيط قاعدة بيانات )ظهر الجبل السويداء، 
طظ/هكتاو/تعة  32إلا  7تتوتطاو قوم احعجوام التاة  ف  التعطقة الشوقوة لرهو الج     ظ 

إلا  279تاو علا تتتوى ا حوا  التا ية لت دحو هطوب تطوي تواوحو   ظ حتب الدوا
وعلا تختلف الت وب الط وغوافوة حتا  داوة شهو  188إلا  65تلم وت اتالو اعجوام  384
 .2017آذاو 
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تأثير السدات الجبلية على تأمين المياه وضبط االنجراف في المنطقة الساحلية )الالذقية، 
2012-2017:) 
ألف تتو تك ب لتتوتطاو هطوب تطوي  340كتواو التخزيظ حتا شهو آذاو حوال    لةو
 لعفس قوتة الهاط  التطوي. %17تلم. أتا قوم احعجوام التاة  اعخفرو حوال   370

هيدرولوجيا المساقط المائية وتنظيم الجريان في المنطقة الهامشية بالسويداء لتطوير المراعي 
ف  تجاب ه دوولوجوا التتاقط التاةوة: (: 2019-2016لسويداء، الطبيعية نموذج تطبيقي )ا

تلم علا كات  حو  159لتتوتط هطوب تطوي  %9 لةو قوم ت ات  الجوياظ التطح  حوال  
 طظ /هكتاو/ تعة كعت جة أولوة للتوتم الحال . 22ال اعاو الصياب أتا قوم احعجوام حوال  
 0.12 : قوتة تتوتط ت ات  الجوياظ التطح  حوال  وف  تجاب العتوذج التط وق  لتعتوة التواع

 /غوتة.3م 1.13ب  1.05ب  0.85تتو علا التوال   25ب 20ب 15وتتوتط التخزيظ للتتياعداو 
دراســـة العالقة بين مســـاحة المســـاقط المائية الصـــغيرة، والجريان الســـطحي وانجراف التربة في 

:  لةو قوتة (2019-2016الســـــــويداء، ظروف منطقة ظهر الجبل بالســـــــويداء )ظهر الجبل 
 0.69ب 0.41ب 0.33علا التوال   2م 75ب  50ب  25التوتوووووووووووووو ب خلف الحوام للتتوووووووووووووواحاو 

 .3كغ/م 1.09وأ ثو تظ   3كغ/م
نتاج أشــــجار التفاح )ظهر الجبل الســــويداء،  -2014تأثير تقانات حصــــاد المياه على نمو وا 

2017:) 
تتو علا كافة الت وب  2تقاوعة  ووووووووووووووووووووووووووووو  3علا ا قطاو ازدادو قوم الوطوية التخزعة ف  التوبة 

 .الط وغوافوة
 .ية  الع و عظ قطو القوس %9تقاوعة يالت    %12ازدواد الوطوية الوزعوة علا الت   

 .%9.3تقاوعة يالشاهد  %21ازدواد وطوية التوبة الوزعوة علا كافة التقعواو 
نتاج أشجار الزيتون في موقع صمنديل تأثير تقانات حصاد المياه والزارعة الحافظة على  نمو وا 

 (2018-2015)الالذقية، 
علا التتياعداو   ظ الحوام وعلا التوال   % 10ب 12ب 14 لةو قوم ت ات  الجوياظ التطح  

 تتو. 30ب 20ب 10
 علا الشاهد. 13واعخفرو إلا  23ب 21ب 19 لةو وطوية التوبة   ظ الحوام الحجوية 

علا  %25وزعوة للتوبة علا ا قواس التتتوووووووولتوووووووولة تقاوعة يالحوام وبلةو ازدادو قوم الوطوية ال
 للشاهد دوظ تقعواو. 12تتتوى القوس و 

 قسم بحوث خصوبة التربة:. 4.2
تجربة مقارنة بين تأثير األسمدة العضوية والخضراء ودودة األرض في خواص التربة الفيزيائية 

لم وكظ هعاك فووق ت عووة   ظ الت اتالو التتتدة يالتتاد الت دع  والكيميائية وانتاجية النبات: 
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والت اتالو التتوووووووتدة يا توووووووتدة ال روووووووووة وتفوقو  اهويا ت اتلة التوووووووتاد ا خروووووووو علا ياق  
كغ/د   عتووا كوواظ اعتوواج التووووووووووووووتوواد الت وودع   5135.6تالوب ح ووث  لغ تتوتووووووووووووووط احعتوواج الت ووا

 كغ/د. 4971.54
 تون ألنواع مختلفة من األسمدة العضوية: تجربة استجابة أشجار الزي

تفوقو ت اتلت  توتاد الةعم وال وويا ت عووا علا ياق  الت اتالو تظ ح ث اعتاج عياتاو الياذعجاظ  
ب وكاظ هعاك فووق  اهوية   ظ ت اتلت  التوووووتاد الت دع  وتف  الزيتوظ . ف  ح ظ تفوقو ت عووا  

 و تف  الزيتوظ(. M4 , M3, M2الت اتالو تظ ح ث عتية زيو الزيتوظ ) 
 قسم بحوث الحراج:. 5.2

 بحث دراسة األنواع النباتية العاسلة المنتشرة بالغابات السورية في منطقة تلكلخ:
م عظ توووووطح اليحوب والت طواو التعاخوة ف   1000و 300تعطقة تل لخ  تواوح اوتفاعها تا   ظ 
(ب وهذا و ع  أظ قوتة ت ات  p=804ب M=30.3ب m=6.2الحدود الدعوا لتعطقة اليحث ه  )

ب وتقع التعطقة يالطا ق ال  وتعاخ  شوووويه الوطب وتتووووتأثو يالتتة و الت تدب. Q=114.5أت وجوه 
( تتووووا و ع  أظ قوتووووة ت وووواتوووو  أت وجوووووه p=1064ب M=37.3ب m=1.5وف  الحوووودود ال لوووووا )

Q=137.9  ح ا توبة ذب. تتواو والتعطقة تقع يالطا ق ال  وتعاخ  الوطب وتتووووووووووووووتأثو يالتتة و ال
ف  تعطقة تل لخ   ظ أتوبة  عوة قاتتة تتوتووووطة ال تق ثق لة إلا تتوتووووطة القوامب لوتوة إلا لوتوة 

 تم.  80تمب وذاو قوام ط ع  لوت  إلا ط ع  تلت  حتا عتق  50تلتوة حتا عتق 
توقع وه : عتاو  26هكتاو وتعتشووووووووووو ف   810تتواجد الصووووووووووعوبوياو والتووووووووووعدواعواو يتتوووووووووواحة 

الحصووووووووووووظب وب دو الوفوعب وع ظ الت عة وتجوى العهوب وقوب عل ب وع ظ الواهبب وتعوويظب وجواو 
ال فصب والعاصوووووووووةب وتلتوووووووواويظب وج قب وادل ظب والزويت وةب وتواتووووووووواب وي  وظب وتشووووووووتا عازوب 
وال ويرووووووووووووةب ود و ععاتاب وحفوب وشوووووووووووو ظب وحاحوب وحدوةب وع وظ الواديب والجويخاوب والث وو 

( م عظ تطح اليحو والتعدواظ  800 -200لقد اعتشو التعدواظ ال ادي علا اوتفاعاو )وال وتة 
 ( م   800 -300( م والصعوبو ال ووت  )800 -550ال لوط  )

   ظ لعا عتاةج التتووووووح أظ التووووووعدواظ ال ادي حقق أعلا قوتة لل ثافة العتوووووو وة والت واو العتوووووو   ف  
علا التوال  ف  الت و  الشوووووووووق . أتا  %55.6و 34.6جتوع الت او   عتووووووووية وصوووووووولو إلا 

يالعتووووووووووووووية للتةطوة العتوووووووووووووو وة فقد تيا عو   ظ الت او ب وحقق التووووووووووووووعدواظ ال ادي أعلا قوتة ف  
علا التوال ب   عتا كاظ التووووووعدواظ  %34.6و 27.1الت وروووووو ظ الجعوب  والشوووووووق   عتووووووية قدوها 

وبو ال ووت  ف  الت و  ب والصووووووووووع%31.5ال لوط  ا  ثو تةطوة ف  الت و  الةوب   عتووووووووووية 
. يالتال  كاظ التوووووعدواظ ال ادي ا  ثو أهتوة عتووووو وة يقوتة تواوحو   ظ %33.7الشوووووتال   عتوووووية 

.  توافق اعتشاو التعدواظ ال لوط  تع الطوا ق ال  وتعاخوة الوطية جدا  والوطية %120.5و 74.7
الجعوب   شوواوه علا الت وروو ظوشوويه الوطيةب   عتا  تحت  التووعدواظ ال ادي الجفام تتا و فتووو اعت
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والشووووق  واللذاظ  ت ورووواظ لقدو ك  و عتووو وا  تظ اإلشووو اع الشوووتتووو ب أتا ف  الت او  الشوووتالوة 
والةوبوة فقد اعخفروووووووووووو قوتة ا هتوة العتووووووووووو وة للتوووووووووووعدواظ ال ادي ح ث تزداد الوطوية العتووووووووووو وة 

 ووت .  لوط  والصعوبو ال وتعخف  الحواوة تتا وتاعد علا اعتشاو ا عواع ا خوى كالتعدواظ ال
 بحوث الصرف الزراعي ونوعية مياه الري:. 6.2
 الكمية من الناحيتين العلفية المحاصــيل على المعالجة الصــحي الصــرف بمياه الري  أثر تقييم

 والنوعية:
 محصول التريتيكالي:

ف  توكز اليحوث ال لتوة الزواعوة ف  التلتوة  2016-2015تم تعف ذ اليحث ف  التوتم الشتوي  
يالت اوظ تع التوكز ال وب  لألوار  القاحلة والجافة )أ تاد(ب وكاعو أهم العتاةج ف  تجاب 

 اححتواج التاة :

التقاواو التقدتة  الت اتلة
 /هو(3الف لوة)م

 احتتهالك التاة  الف ل 
 /هو(3)م

التودود الح   
 )كغ/هو(

كفاءة اتتخدام 
 (3التواه )كغ/م

 تعقوط
 ت الجة

4238 5605 
2453 0.58 

 0.31 1307 عذية

 تطح 
 ت الجة

6002 7209 
1670 0.28 

 0.25 1483 عذية
التواه ي   ظ الجدوب التا ق زيادة كفاءة اتت تاب التواه ععد الوي يالتعقوط يالتواه الت الجة تقاوعة 

ال ذيةب وكذلك كاعو كفاءة اتت تاب التواه ف  الوي التطح  أفر  ف  الت اتلة التوووة يالتواه 
 4238الت الجة تقاوعة يالوي يالتواه ال ذية. وبلغ اححتواج التاة  للتوتوكال  ععد الوي يالتعقوط 

 /ه.3م 6002/هب تقاوعة ععد الوي التطح  3م
 وف  تجاب اإلعتاجوة:

وزظ العياو  والت اتال
 )طظ/ه(ال ات 

وزظ الحب 
 )طظ/ه(

وزظ القش 
 )طظ/ه(

ت ات  
 الحصاد

وزظ ا لف 
 حية )غ(

 a 1.67 b 7.06 a 19.13 b 40.67 a 8.73 وي تطح  تواه ت الجة
 a 1.48 b 6.36 a 18.9 bc 41.33 a 7.85 وي تطح  تواه جوفوة
 a 2.45 a 7.96 a 23.54 a 40.33 a 1.04 وي تعقوط تواه ت الجة
 a 1.31  b 6.45 a 17.06 c 41 a 7.76 وي تعقوط تواه جوفوة

0.05LSD  3.19 0.64 2.58 1.908 1.597 
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تظ خالب الجدوب التا ق والحظ التفاع    ظ طويقة الوي وعوعوة التواه ح ث تفوقو ت عووا  
الت اتلة )وي تعقوط تواه ت الجة( علا جتوع الت اتالو تظ ح ث إعتاجوة الح وبب وكذلك تفوقو 
 التواه الت الجة يالوي التطح   اهويا  علا إعتاجوة الت اتلة التوووة يالتواه الجوفوة يالوي 

 التطح . 
ف  توكز اليحوث ال لتوة الزواعوة  2016تتو زواعته ف  التوتم الصوف   محصول السيسبان:

 ف  التلتوة ف  ي د التويتوكال  كدووة زواعوةب وكاعو أهم العتاةج ف  تجاب اححتواج التاة :

   ظ الجدوب التا ق زيادة كفاءة اتت تاب التواه ععد الوي يالتعقوط يالتواه الت الجة تقاوعة يالتواه 
ال ذيةب وكذلك كاعو كفاءة اتت تاب التواه ف  الوي التطح  أفر  ف  الت اتلة التوووة يالتواه 

عقوط الوي يالتالت الجة تقاوعة يالوي يالتواه ال ذية. وبلغ اححتواج التاة  للتوتياظ ععد 
 /ه.3م11304/هب تقاوعة ععد الوي التطح  3م7828

 و ف  تجاب اإلعتاجوة:

وزظ الحب  الت اتالو
 )طظ/هو(

وزظ العياو كات   وزظ القش)طظ/ه(
 )طظ/ه(

 bc 29.69 a 30.56 a 0.87 وي تطح  تواه ت الجة
 c 17.09 c 17.69 c 0.6 وي تطح  تواه جوفوة
 a 23.77 b 25.01 ab 1.237 وي تعقوط تواه ت الجة
 ab 21.64 bc 22.6 bc 0.967 وي تعقوط تواه جوفوة

0.05LSD  0.3648 5.468 5.647 
 

التقاواو التقدتة  الت اتلة
 /هو(3الف لوة)م

احتتهالك 
التاة  
 الف ل 

 /هو(3)م

ود الح   التود
 )كغ/هو(

كفاءة اتتخدام 
التواه 
 (3)كغ/م

 تعقوط
 ت الجة

7828 7108 
1238 0.16 

 0.12 967 عذية

 تطح 
 ت الجة

11304 10554 
869 0.08 

 0.05 603 عذية
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   ظ الجدوب التا ق زيادة ت عووة ف  وزظ الحب ععد الوي يالتواه الت الجة يطويقة الوي يالتعقوط 
وكاعو أفر  الت اتالو تظ ح ث تودود الحب وتفوقو هذه الت اتلة علا ت اتلة الوي التطح  

  وزظ ف يالتواه الت الجة وال ذية. كتا والحظ تظ الجدوب فووق ت عووة ععد الوي يالتواه الت الجة
القش تقاوعة يالتواه ال ذيةب وكذلك كاظ التفوق وارحا  للت اتالو التوووة يالتواه الت الجة تقاوعة 

 ال ذيةيالتواه 
 
 . الندوات والمؤتمرات و ورشات العمل والدورات التدريبية 3

   عدوة علتوة ف  توكز يحوث حتاة ي عواظ " ورع الخويطة اله دوولوجوة لحو  ال اص
 .  GIS/RSياتتخدام تقعواو احتتش او عظ ي د وع م الت لوتاو الجةوافوة 

   تعف ذ عدوة علتوة ي عواظ: " و اةف الفوتفوو وأعوا  عقصه ف  العياو وأشكاب تواجده ف
 .15/3/2017ث حتص داةوة التواود الط و وة  تاويخ ق تحل له ف  توكز يحو اةالتوبة وطو 

  تعف ذ دووة تدوي وة ي عواظ: التقدوة احعتاجوة لألوار  الزواعوة ف  توكز يحوث حتص داةوة
 .29/3/2017-27التواود الط و وة  تاويخ 

 صة ادووة تدوي وة داخلوة ف  قتم يحوث ف زياء وكوتواء التوبة ي عواظ:" التحال   ال وتواةوة الخ
   . 29/3/2017-26يتلوثاو التوبة ق  الفتوة تا  ظ 

  ب ف  الفتوة   ظ 62ة عفذتها اله ةة ال اتة لالتتش او عظ ي د يتوجب القواو / وتدويدووة/
رتظ تشووع /إتكاعوة تحد د ت اتالو التحصوب لي   التحاص    5-9/2/2017

ة ال اتة تتدوب ظ تظ اله ةاحتتوات جوة ياتتخدام تقعواو الالتتش او عظ ي د/ لصالح 
 لليحوث ال لتوة الزواعوة.

  عوتاظ التاي ة لفوع الحزب ي عواظ " التواه واححتواجاو" الت   7حروو عدوة رتظ قاعة
ع فذو رتظ إطاو أهتوة التواص  تع التواطع ظ وتالتتة ت اعاة العاس وت وفة احتواجاتهم 

 يحروو الوزاواو واله ةاو الت عوة. 
 جتتاع تع ابالتشاوكة ياFAO  7/3/2017حوب الطاقاو التجددة) الةاز الح وي(. تاويخ 
  اعة والت  ع تتها تد وية التأه   والتدويب ف  وزاوة الزو  )المفاهيم البيئية(التشاوكة  دووة

 .20/11/2016يالت اوظ تع تد وية اإلوشاد الزواع   تاويخ 
 

 . المشاريع المنفذة مع الجهات الدولية:4
  دواتة تأث و ت دحو تختلفة تظ خام الزيول و التووي وحتأة الصوم الصح  علا

 الخواص الخصوبوة للتوب الزواعوة خفوفة التوك ب التوكاعوك  وعلا إعتاجوة التحاص   
 )اتت تاب التواه غ و التقل دوة ف  وي التحاص   ال لفوة )الالذقوةب التلتوةب الةاب 
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 والخارجي. النشر الداخلي 5

  :وضع خريطة استعماالت األراضي /الغطاء األرضي في حوض مائي شو يحث ي عواظ
بمنطقة مصياف باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

GIS/RS   د.ويا   لدوة ب د.تح  الد ظ كلخة ب م.عل  الصاوم )تجلة جات ة الي ث "
 (38بالتجلد 

 " :تأثير الهاطل المطري على مواقع حصاد المياه في مستجمع مائي عشو يحث ي عواظ
د.ويا   لدوة ب د.تح   " GISبمنطقة مصياف باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 الد ظ كلخة ب م.عل  الصاوم )تجلة جات ة دتشق(
  ة " د.ععاو جدولة الري الناقص في الذرة الصفراء والجدوى االقتصاديةيحث تعشوو عظ

 حت ظ ال ل . –ووح زيادة –وب م.عراب الجوع ب د.كوثو حاتد قاعشا
     تأثير مخلفات حيوانات المزرعة غير المخمرة في نوعين من التوافقة علا عشو يحث

الترب المتأثرة بالملوحة والقلوية  وفي انتاجية الذرة البيضاء والشعير في ظروف محافظة 
 .2017عدد أواو  – ف  تجلة التجلس ال وب  للتواه - دير الزور

 ( 2016فاوس ب طالب وتحتد ت  د الشاطو ووات  كيا .) تأثير مستويات مختلفة من
التسميد المعدني و العضوي على انتاجية القمح القاسي لثالث أنواع من الترب السورية. 

 .10/12/2016تجلة جات ة دتشق. ق   للعشو  تاويخ 
 
 : . اللجان العلمية واإلدارية وأعمال أخرى 6

  احتتتواو يالتشاوكة ف  أعتاب لجعة حوم التصادو التاةوة الصادوة عظ وزاوة التواود
 التاةوة.

  احتتتواو يالتشاوكة ياللجعة التوكزية واللجاظ الفوعوة التاي ة لها للشيكة الوطعوة لليحث
 ال لت  ف  تجاب التواه.
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   2580/2008احتتتواو يالتشاوكة ف  أعتاب لجعة دواتة التواصفت ظ وقم 
 التت لقة يتواه الصوم الصح  يالت اوظ تع وزاوة الدولة لشؤوظ ال  ةة 2752/2008و

 .التشاوكة ياللجعة ال لتوة الفوعوة لدى إداوة يحوث التواود الط و وة 
 التشاوكة  لجعة لدواتة واقع تصداو الوياح يتحطة زاهد يتوكز يحوث طوطوس 
  يتوقع يحوث ديا يتوكز يحوث الالذقوةالتشاوكة  لجعة لدواتة تصداو الوياح 
 التشاوكة  لجعة فعوة لدواتة واقع ا شجاو الحواجوة يتوكز يحوث طوطوس 
  لجعة فويق عت  وطع  لورع التواتاو والخطط  هدم إداوة ا زتة لحتاوة ععاصو ال  ةة

 الوةوتوة )تاءب هواءب توبه(.


