
مساعدالمقرررئيس الجلسةالمؤسسةالمحاضرعنوان المحاضرةالتوقيتالجلسة
09:00

الشركة العامة م. لؤي بركاتنحو رؤية إلدارة بيئية و اقتصادية محكمة متكاملة إلدارة عملية تدوير األنقاض12:30 - 12:00
للطرق و الجسور

الجامعة الوطنيةد. صفوان العسافاالستجابة المناخية في التصميم العمراني و المعماري (أسلوب التكامل)13:00 - 12:30
ساطع بدويتجارب و اختبارات تقييم الحالة الراھنة للمنشآت الطرقية13:30 - 13:00 جامعة دمشقد.
جامعة تشريند. أكرم رستماألسس التصميمية للتقاطعات وضبط الحركة المرورية عليھا ضمن المدن14:00 - 13:30
14:00 - 16:00
جامعة البعثد. عبد الخالق طالباستراتيجة تدعيم و ترميم المنشآت البيتونية18:00 - 17:30

د. نايل حسن إنتاج وحدات سكنية مسبقة الصنع محليا تصلح لإلنشاء السريع اعتمادا على الخبرات الوطنية18:30 - 18:00
دريد سلوم جامعة تشريند.

د. أحمد حمصيمعالجة االبنية و فرص اإلستثمار19:00 - 18:30
مختار حوراني جامعة دمشقم.

جامعة دمشقد. سليمان األعوجدعم الشبكة الكھربائية بالطاقة المنتجة من معالجة المخلفات المنزلية19:30 - 19:00

م. محمد الفاتحد. عبد الرزاق سالمد. جميل جزوري21:00 - 20:00ندوة عامة

مساعدالمقرررئيس الجلسةالمؤسسةالمحاضرعنوان المحاضرةالتوقيتالجلسة
جامعة البعثد. عبد اإلله زعرورتدعيم المنشآت المعدنية البيتونية عن طريق العناصر المعدنية و الجمل اإلنشائية المختلطة30::09 - 09:00
جامعة حلبد. عبد القادر ملحمنموذج تحليلي مبسط لتدعيم األعمدة البيتونية المسلحة المعرضة النعطاف مركب00::10 - 09:30
جامعة دمشقد. منير األطرشتدعيم المنشآت البيتونية30::10 - 10:00
جامعة حلبد. محمد صفوعوامل اختيار الحل األمثل في أعمال التدعيم00::11 - 10:30
11:00 - 11:15

الخواص الھندسية للبيتون المحتوى على مخلفات  البناء و الھدم و المعرز ببرادة الحديد و مخلفات 11:45 - 11:15
جامعة تشريند. إلھام بدورالبالستيك

جامعة البعثد. مروان خوريمواد البناء المقاومة للحريق12:15 - 11:45

د. إحسان طرشةتأثير الحريق القياسي ISO834 على األعمدة البيتونية12:45 - 12:15
منار تقال جامعة البعثم.

جامعة البعثد. علي ديابتطبيقات ھندسة القيمة في دراسات مشاريع إعادة اإلعمار13:15 - 12:45
13:15 - 13:30
لياس دبانةإعادة اإلعمار و خطط تأھيل الطرق14:00 - 13:30 جامعة البعثد.

د. محمد األفيونيتحسين و تطوير قطاع النقل بالسكة الحديدية و دوره في مرحلة إعادة اإلعمار14:30 - 14:00
رقية مندو جامعة البعثم.

جامعة دمشقد. رامي داالتيإمكانية استخدام نواتج الھدم في أعمال الطرق15:00 - 14:30
جامعة البعثد. نزيه بدورجسور المشاة من الكالسيكية إلى التفكيكية (االتجاھات الحديثة في التصميم المعماري و اإلنشائي)15:30 - 15:00
15:30 - 17:30

م. حسام حورانيد. أمجد شاكرد. عبد القادر الجندي21:00 - 20:00ندوة عامة الترخيص و تسوية مخالفات البناء في مدينة حماة
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11:00 - 12:00

كلمة وزير التعليم العالي و افتتاح المؤتمر
كلمة رئيس جامعة حماة

كلمة رئيس فرع نقابة المھندسين بحماة
افتتاح المعرض و يستمر كل أيام المؤتمر من الساعة 09:30 صباحا و حتى الساعة 20:30 مساء
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طرق ترميم اآلثار و المحافظة عليھا

م. أنس الحايك

م. محمد جميلي

م. بتول كرزون

م. رانيا حور

م. محمد طالب

البرنامج العلمي للمؤتمر الھندسي األول بجامعة حماة
اليوم األول اإلثنين 9 تشرين األول 2017

بدء التسجيل في بالمؤتمر للمشتركين و يستمر طيلة فترة المؤتمر

الغداء (بطاقات دعوة)

استراحة

استراحة

الغداء الرسمي (بطاقات دعوة)

البرنامج العلمي للمؤتمر الھندسي األول بجامعة حماة
اليوم الثاني الثالثاء 10 تشرين األول 2017



مساعدالمقرررئيس الجلسةالمؤسسةالمحاضرعنوان المحاضرةالتوقيتالجلسة
عبد الحكيم بنودإدارة مخلفات البناء و األنقاض09:30 - 09:00 جامعة حلبد.

المشروع الوطني إلعادة تدوير و استخدام أنقاض األبنية و البنى التحتية و إعداد خارطة أنقاض يمكن 10:00 - 09:30
جامعة حلبد. فاطمة الصالحاستخدامھا في مرحلة إعادة اإلعمار

د. عبد القادر الجنديأھمية البيتون ذاتي التوضع في اإلنشاء10:30 - 10:00
داليا فرج أوالد جامعة البعثم.

د. أكرم رستمالمبادئ العامة لدراسة تخطيط النقل العام في مراكز المدن11:00 - 10:30
جامعة دمشقم. ھبة دغمة

11:00 - 11:30

جامعة البعثد. أحمد العمرإعادة إعمار شبكات التحكم المساحية و توظيفھا في إعادة اإلعمار12:00 - 11:30

جامعة البعثد. محمود فطامةغرف التفتيش سريعة التنفيذ و فوھات مطرية سھلة الصيانة12:30 - 12:00
جامعة حماةم.ھال قنطقجيإعادة اإلعمار في سوريا و كيفية اإلستفادة من التجارب العالمية السابقة في إعمار المدن13:00 - 12:30
13:00 - 13:30
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13:30 - 14:30
مناقشة توصيات المؤتمر و اقرارھا

كلمة اختتام المؤتمر
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بارودي

م. ابراھيم العمر

م. خلدون الدريس
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البرنامج العلمي للمؤتمر الھندسي األول بجامعة حماة
اليوم الثالث األربعاء 11 تشرين األول 2017


