
 الثامن اإلعالن – اللبناني السوري العلمي البحثي البرنامج من المدعومة المشاريع

 

 ب المؤرخ اللبناني السوري العلمي البحثي التعاون لبرنامج العلمية اللجنة اجتماع محضر إلى باإلشارة
 بموازنة نتينس لمدة الثامن اإلعالن ضمن مدعومة مشتركة مشاريع ٩ على الموافقة تّمت حيث ٢٨/١١/٢٠١١

 أميركي، دوالر/ ١٤٠,٠٠٠ /قدرها إجمالية

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

 وفق اللبنانية الجامعة ومن العلمية للبحوث الوطني المجلس كل جانب من الثامن اإلعالن مشاريع دعم تّم  
 :التالي الجدول

 

I- ٢٠١٢-٢٠١١ عامي (العلمية للبحوث الوطني المجلس من تمّول مشاريع( 

 $ US الموازنة الرئيسيون الباحثون المشروع عنوان المشروع رقم

LS1101 

 الساحل على الجفاف معدالت تغّير
 المناخ لتغّيرات" تبعا اللبناني السوري

 على تطبيقي موذجن  :)٢٠١٠- ١٩٧٠(
 لديمارتون الجفاف قرينة

 الوطني المجلس (شعبان أمين. د
 ) CNRS ‐CNT  العلمية للبحوث

 فـــالح قــــره ريــاض. د
 )تشرين جامعة(

٧٥٠٠ 

LS1105 

 ومواسم الغذائي للنظام مقارنة دراسة
 الغازية األسماك من نوعين عند التكاثر
 Fistularia) األحمر البحر من

commersonii, Lagocephalus 

sceleratus) البيئية األهمية ذات 
 في السمكي المخزون واالقتصادية،

 .واللبنانية السورية البحرية المياه

 للبحوث الوطني المجلس (خلف كابي. د
 )CNRS‐CRM  العلمية

 )تشرين جامعة (سعد أديب. د

٧٠٠٠ 

LS1108 

 والعوامل المناخية التغّيرات تأثير دراسة
 واالنخفاسات االنزالقات على ةالطبيعي
 الفضائية المعطيات باستخدام

 الوطني المجلس (عبداهللا شادي. د
 )CNRS‐CNT  العلمية للبحوث

 العامة الهيئة (الكفري المجيد عبد. د
 )بعد عن لالستشعار

٨٠٠٠ 

LS1109 

 البقع وحركة النفطي التلوث مراقبة
 اللبناني- السوري الساحل على النفطية
 والفضائية الرادارية المعطيات باستخدام

 الوطني المجلس (فاعور غالب. د
 )CNRS‐ CNT   العلمية للبحوث

 العامة الهيئة (ابراهيم محمود. د
 )بعد عن لالستشعار

٨٠٠٠ 

LS1116 

 لطبقات الميكانيكي السلوك دراسة
 طريقة باستخدام المطارات رصف
 المنتهية العناصر

 المعهد (شحادة الحاج فادي. د - 
 )UL-  للتكنولوجيا الجامعي

 )تشرين جامعة (ديب عادل. د - 

٤٥٠٠  
 )أولى سنة(

  



  
II- ٢٠١٢-٢٠١١ عامي (اللبنانية الجامعة من تمّول مشاريع( 

 

 رقم
 المشروع

  US  $الموازنة الرئيسيون الباحثون المشروع عنوان

LS1102 
  )UL-الهندسـة كلية (يونس رفيق. د الساخنة المياه إلنتاج الهجينة النظم استخدام

 )دمشق جامعة (الجابي سميح. د
٨٠٠٠ 

LS1112 

 )UL-اآلداب كلية (مراد غسان. د العربية للغة داللي بحث محرك

 العالي المعهد (الكردي بسام محمد. د
 )والتكنولوجيا التطبيقية للعلوم

٩٠٠٠ 

LS1114 

 السلية سالالت في الوراثية الطفرات دراسة
 للدواء المقاومة

 )UL-الصحة كلية (حمزة منذر. د

 العامة الهيئة (رحمو القادر عبد. د
 )الحيوية للتقانة

٧٠٠٠ 

LS1115 
Use of artificial muscles in the 

intelligent hand prostheses 
 )UL-االقتصاد كلية (عطية ميرنا. د

 )دمشق جامعة (مرمر زهير. د
٧٠٠٠ 

LS1116 

 رصف لطبقات الميكانيكي السلوك دراسة
 العناصر طريقة باستخدام طاراتالم

 المنتهية

 المعهد (شحادة الحاج فادي. د - 
 )UL-للتكنولوجيا الجامعي

 )تشرين جامعة (ديب عادل. د - 

٤٠٠٠  
 )ثانية سنة(

 
 


