
  

  السابع اإلعالن - اللبناني السوري العلمي البحثي البرنامج من المدعومة المشاريع

 اللبناني السوري العلمي البحثي التعاون لبرنامج العلمية اللجنة اجتماع محضر الى باإلشارة
 اإلعالن ضمن مدعومة مشتركة مشاريع ٧ على الموافقة تّمت حيث ،٣١/٥/٢٠١٠ بـ المؤرخ
  أميركي، دوالر/ ١١٢ ٠٠٠ / قدرها اجمالية بموازنة ينسنت لمدة السابع

 جهة، من اللبناني والجانب السوري الجانب بين%) ٥٠ (مناصفة تسدد الدعم قيمة أن وحيث
  أخرى، جهة من اللبنانيين الفريقين بين%) ٢٥ (وبالتساوي

 الجامعةو العلمية للبحوث الوطني المجلس من كل جانب من السابع االعالن مشاريع دعم تّم
 :التالي الجدول وفق اللبنانية

I-  ٢٠١١-٢٠١٠ عامي (العلمية للبحوث الوطني المجلس من تمّول مشاريع:( 

 $الموازنة  الباحثون الرئيسيون اسم المشروع
 دراسة نوعية وآمية على البيوتوآسينات -١

 اللبناني –في النظام البيئي البحري السوري 
 غذائيةوأثرها التراآمي عبر السلسلة ال

 جامعة تشرین/ازدهار عمار. د
ماري عبود أبي .  د

المرآز الوطني لعلوم /صعب
 المجلس الوطني -البحار 

 للبحوث العلمية

٧ ٥٠٠ 

 تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية -٢
 والخصائص الكيميائية والحسية للطحينة

هيئة الطاقة /محفوظ البشير. د
  الذریة السوریة

يئة اللبنانية اله/علي عطوي. د
 المجلس -للطاقة الذریة 

 الوطني للبحوث العلمية

٨ ٠٠٠ 

 تحضير عينات معياریة لزوم اختبارات -٣
 األداء في المخابر التحليلية في سوریا ولبنان

 

هيئة /محمد سعيد المصري. 
  الطاقة الذریة السوریة

الهيئة /محمد اسكندراني. د
اللبنانية للطاقة الذریة 

CNRS 

٨ ٠٠٠ 

 دراسة المتبقيات من المبيدات الكلوریة -٤
: السامة في نهر العاصي في سوریا ولبنان

في سنته (آمياتها وتوزعها بين التربة والمياه 
 )االولى

  جامعة تشرین/تميم عليا. د
الهيئة اللبنانية /فاروق جابر. د

المجلس  – للطاقة الذریة
 الوطني للبحوث العلمية

٥ ٠٠٠ 



 

II- ٢٠١١-٢٠١٠ عامي (اللبنانية الجامعة من لتمّو مشاريع:( 

$الموازنة   الباحثون الرئيسيون اسم المشروع
 تطویر أنظمة مواد البناء المستعملة في -١

 سوریا ولبنان بهدف تخفيض استهالك الطاقة
ماردیروس آرا . د

  جامعة حلب/صایغ
الجامعة /نزیه المبيض. د

 اللبنانية

٨ ٠٠٠ 

ة حاسوبيًا من نصوص  ترآيب اللغة العربي-٢
مكتوبة بتنغيم طبيعي باالستفادة من تحليل 

  داللي–لغوي 

المعهد العالي /أميمة الدآاك. د
للعلوم التطبيقية 
  والتكنولوجيا

الجامعة /محمد الحجار. د
 اللبنانية

٧ ٠٠٠ 

 تقييم التوافر البيولوجي للمعادن الثقيلة -٣
النزرة ودراسة تأثير الظروف البيئية 

طات البشریة عليها في النهر الكبير والنشا
 الجنوبي ضمن آل من لبنان وسوریا

المعهد العالي /فينا حمود . د
  لبحوث البيئة

الجامعة /رولى فلوطي . د
  اللبنانية

 

٧ ٥٠٠ 

 دراسة المتبقيات من المبيدات الكلوریة -٤
: السامة في نهر العاصي في سوریا ولبنان

في سنته (مياه آمياتها وتوزعها بين التربة وال
 )الثانية

  جامعة تشرین/تميم عليا. د
الهيئة اللبنانية /فاروق جابر. د

المجلس  – للطاقة الذریة
 الوطني للبحوث العلمية

٥ ٠٠٠ 

  

  

  

  

            

 


