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 رؤية جامعة محاة و رسالتها و قيمها و أىدافها

 أواًل : رؤية اجلامعة 

جبودة التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع لإلسهام يف تقدم وازدىار اجملتمعات  تسعى جامعة محاة لالرتقاء 
 اً للمعايًن العادلية لالعتماد األكادميي .اإلنسانية , مواكبة لتحدايت ادلستقبل وفق

 اثنياً : رسالة اجلامعة    

إعداد خرجيٌن متميزين و مبدعٌن متالئمٌن مع االحتياجات والتطورات احمللية واإلقليمية والعادلية , مزودين 
دمة اجملتمع والبحث العلمي , و خ  بقيم اجملتمع األصيلة من خالل التحسٌن ادلستمر جلودة منظومة التعليم

 وفقاً لرؤية اجلامعة .

 اثلثاً : قيم اجلامعة   

  :تسعى جامعة محاة لتحقيق رسالتها من خالل تبين رلموعة من القيم اليت دتيز مسًنهتا على النحو اآليت

 االنتماء : الشعور ابدلسؤولية جتاه اجلامعة واجملتمع والوطن.

 جامعة من أكادمييٌن و إداريٌن و طلبة واجملتمع احمللي .التعاون: العمل اجلماعي بٌن مجيع ادلنتمٌن لل

 اإلبداع: االبتكار يف رلاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي و خدمة اجملتمع.

 اإلخالص و الشفافية .  التميز: االرتقاء ابألداء من خالل مهنية عالية تقوم على أساس العدالة والنزاىة و
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 رابعاً : أىداف اجلامعة

وفقاً لرؤية اجلامعة ورسالتها  جامعة محاة إىل تطوير العملية التعليمية والبحثية واإلدارية وخدمة اجملتمع  هتدؼ
 وذلك من خالل :

توفًن تعليم متميز لإلسهام يف إعداد ادلوارد البشرية , وأتىيلها لرفد اجملتمع مبختلف التخصصات القادرة على 
 مسايرة التطورات العادلية.

 حث العلمي و برامج الدراسات العليا لتأىيل الكوادر ذات الكفاءة ادلتميزة واإلداريٌن .تطوير الب

ربط اجلامعة ابجملتمع من خالل تلبية سلتلف االحتياجات اجملتمعية كالتدريب و التثقيف و الدراسات 
 واالستشارات ادلتخصصة . 

  وخدمة اجملتمع يف اجلامعة وفقاً للمعايًنالتحسٌن ادلستمر للجودة يف رلاالت التعليم والبحث العلمي , 
 األكادميية الدولية.

 و لتحقيق ما سبق تسعى جامعة محاة لتحقيق املهام اآلتية : 

 يف اإلدارة ادلركزية للجامعة. ISO 9009العمل على تطبيق ادلواصفة القياسية الدولية ألنظمة إدارة اجلودة 

 معة واالعتماد األكادميي كافة لربارلها.للحصول على االعتماد ادلؤسسي للجا السعي 

 التدريب و التأىيل ادلستمر ألعضاء اذليئة التدريسية و الكوادر اإلدارية .

العمل على تزويد الكليات ابلكوادر البشرية ذات التخصصات احلديثة من خالل تعيٌن أعضاء ىيئة تدريسية 
 صصات.حسب احلاجة وإيفاد ادلعيدين للدول ادلتميزة بتلك التخ
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 إحداث برامج للدراسات العليا بتخصصات حديثة تساير التطورات العادلية .

 تشجيع البحث العلمي والنشر يف الدورايت العادلية احملكمة من خالل التحفيز ادلادي و ادلعنوي للباحثٌن.

 سلتلف التخصصات. التطور و التقدم العادلي يف تطوير الكليات احلالية ابفتتاح برامج أكادميية حديثة دتاشي 

 افتتاح كليات ومعاىد تقانية جديدة بتخصصات حديثة.

مبا يليب احتياجات من ال تسمح ظروفهم اباللتحاؽ ابلتعليم   العمل على إقامة برامج التعليم ادلسائي و ادلفتوح
 التقليدي.

 و اإلدارية كافة .  العمل على استخدام التقنيات احلديثة يف األقسام العلمية

ة ادلؤدترات و الندوات ذات الطابع الدويل مبا يسهم ابالطالع على التطورات احلاصلة يف سلتلف العلوم يف إقام
 الدول ادلتقدمة .

 العمل على توفًن األبنية كافة و التجهيزات الالزمة للجامعة .

 ربط اجلامعة ابجملتمع وتطوير الشراكة معو من خالل :

 ومواجهة ية األساسية حبيث يكون اخلرجيون قادرين على حتديدربط التعليم ابالحتياجات اجملتمع-

 مبا يفيد و يطور اجملتمع. مشاكل اجملتمع وتقدمي خدماهتم حسب ختصصاهتم 

 إجراء برامج حبثية مستمرة موجهة أساساً دلواجهة مشاكل واحتياجات اجملتمع. -

 اجملتمع اليت تليب حاجات سلتلف فئات  تقدمي رلموعة من الربامج التدريبية و التعليمية و التثقيفية -
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 مع مراعاة اختالؼ درجات تعليمهم .

 إقامة مراكز الدراسات االسرتاتيجية واالستشارات ادلتخصصة.-

 8102األىداف لعام 

 لإلدارة ادلركزية يف اجلامعة. ISO 9009 :5095احلصول على شهادة اجلودة الدولية -9

 ودة و االعتماد األكادميي الدولية , وذلك للحصول علىالعمل على تطبيق معايًن ضمان اجل-5

 االعتماد ادلؤسسايت للجامعة , واالعتماد األكادميي لربارلها كافة .   

 نشر األحباث العلمية يف اجملالت و الدورايت العادلية احملكمة. -3

 األمثل ما أمكن  مهم على الوجوللقيام أبعماذلم و مها تنفيذ برامج تدريبية لرفع سوية العاملٌن يف اجلامعة -4

مع   جتنب أي تقصًن يتسبب أبي غلط للعاملٌن يف اجلامعة , أو أية شكوى للطالب أو ادلتعاملٌن -5
 اجلامعة )اجملتمع ومؤسساتو( ضمن إطار القوانٌن و األنظمة السائدة .

 التحسٌن ادلستمر دلخرجات اجلامعة التعليمية و البحثية و خدمة اجملتمع . -6

ادلقدمة   استخدام التقنيات احلديثة من خالل أدتتة العمليات و األنشطة كافة , لتحسٌن جودة اخلدمات-7
 للمتعاملٌن كافة مع اجلامعة.

معيدين   توفًن أعضاء اذليئة التدريسية يف سلتلف كليات ومعاىد اجلامعة من خالل التعيٌن أو إيفاد-8
 توافر االختصاص . يف حال عدم  للحصول على درجة الدكتوراه
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 الدراسات و االستشارات( .–التدريب –إقامة مراكز متطورة خلدمة اجملتمع)التعليم -9

 إحداث و افتتاح كليات وأقسام جديدة و برامج دراسات عليا و برامج للتعليم ادلفتوح .-90

 السًن يف توفًن أبنية و جتهيزات اجلامعة.-99
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 كلمة رئيس اجلامعة
   رقم التشريعي ة مبكرمة من السيد الرئيس الدكتور بشار األسد وذلك مبوجب ادلرسومجامعة محا أتسست

التعليمي و  حتقيق العديد من اإلجنازات على الصعيد ورغم حداثة عهدىا استطاعت حيث 5094للعام 99
 اإلداري والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.

 وتطوير البحث العلمي هم يف رفع جودة التعليمإىل مزيد من التقدم والتميز مبا يس جامعة محاة و تطمح
 قادراً  على مواكبة الشاب إعداداً  معرفياً  قوميا وحتقيق رسالة التعليم العايل العلمية والقومية و إعداد اجليل

 العصر والدخول يف ادلستقبل بقوة وثبات واإلسهام يف ادلنجز احلضاري و الثقايف و اإلنساين والعمل على
 اإلداري بناءً  على توجيهات سيد الوطن الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية وع اإلصالحتطبيق مشر 

 السورية. العربية
 وادلعهد العايل للغات برامج تعليم مفتوح/5/و تقانيومعاىد /6/كلية إضافة إىل/95/تضم جامعة محاة

 معة محاة.ويتبع جلامعة محاة مشفى جامعي قيد اإلجناز ابإلضافة إىل رللة حبوث جا
 مت وضع اسرتاتيجية من مخسة زلاور أساسية :

 .احملور األول :يتعلق بكل االمور التعليمية 
 .احملور الثاين: تطوير العمل اإلداري 
 :البحث العلمي والدراسات العليا. احملور الثالث 
 :البيئة اجلامعية والبنية التحتية. احملور الرابع 
 مع.احملور اخلامس: ربط اجلامعة ابجملت 

 حيث يشكل لكل زلور فريق من االستشاريٌن ادلتخصصٌن لوضع خطة عمل للمرحلة ادلستقبلية
 و ميكن ان نلخص خطة العمل يف النقاط التالية:

 أتمٌن كافة مستلزمات العملية التعليمية من كتب ومراجع وسلابر حديثة.- 
 علمي.على البحث ال تشجيع كالً  من أعضاء اذليئة التعليمية والطلبة- 
 للطلبة أتمٌن السكن الالئق وادلريح- 
 قرتاح إحداث وافتتاح كليات جديدة. ا-
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 وذلك ضمن وضع الدراسات والتصاميم الالزمة لكافة ادلنشآت اجلامعية والبدء يف تنفيذىا استكمال-
 .موقع جامعة محاه اجلديد

 اجملتمع واجلامعة لالستفادة بٌن العمل األكادميي وادلهين والرتبوي وبناء جسور تواصل بٌن الربط-
 ادلتبادلة يف التنمية على كافة األصعدة.

 
 رئيس جامعة محاة

 األستاذ الدكتور عبد الرزاق سامل
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 السرية الذاتية لرئيس جامعة محاة

  

 

 الدكتور ادلهندس عبد الرزاؽ سػػامل اجلامعة : محاه

 سم اذلندسة اإلنشائيةق الكلية : اذلندسة ادلدنية

 آمنة األم : دمحم األب : عبد الرزاؽ االسم : سػػامل الكنية :
 969مشالية / -محاه زلل و رقم القيد : 96/9/9960 اتريخ الوالدة :

 متزوج احلالة االجتماعية :    عريب سوري                                       اجلنسية :
 9999بريطانيا  :ى شهادة الدكتوراه مكان و اتريخ احلصول عل

منشآت  – 9999جامعة سرتاثتيكاليد  –بريطانيا  البلد و اجلامعة و االختصاص :
 البيتون ادلسلح 

 99/99/9995 اتريخ التعيٌن يف اجلامعة :
 

 التعاقب الوظيفي األكادميي :
 أستاذ أستاذ مساعد مدرس مدرس متمرن معيد

9986 9999 9995 9997 5004 
 ادلهام اإلدارية العلمية و اترخيها :

  5005- 5009رئيس قسم اذلندسة االنشائية 
  5006-5003عضو رللس زلافظة 
  5007-5005 انئب عميد كلية اذلندسة ادلدنية 
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  5099-5008رئيس قسم اذلندسة اإلنشائية 
  عضو ىيئة عامة يف نقابة ادلهندسٌن دورتيٌن 
  5099- 5096عميد كلية اذلندسة ادلعمارية 
  ولغاية اآلن     5099  رئيس قسم اذلندسة اإلنشائية 
  ولغاية اآلن 5098 عضو رللس مدينة 

 
abd-salem60@hotmail.com 

 9983 -جامعة حلب -اجازة يف اذلندسة ادلدنية  الشهادات اجلامعية :

 بريطانيا 9999دكتوراه يف اذلندسة اإلنشائية 
 اليت قام بتدريسها :اخلربات التدريسية و ادلقررات 

 حساب اإلنشاءات اثلثة كلية اذلندسة ادلعمارية  -
 حتليل نظم رابعة إنشائي -
 التصميم مبعونة احلاسب خامسة إنشائي -
 رابعة جيوتكنيك  3منشآت البيتون ادلسلح  -
 رابعة إدارة 4منشآت البيتون ادلسلح  -
 رابعة إنشائي 3منشآت البيتون ادلسلح  -
 ديناميك اإلنشاءات (  خامسة إنشائي( )5ميكانيك اإلنشاءات) -
 ديناميك اإلنشاءات  دبلوم إنشائي  -
 مواضيع متقدمة يف ديناميك ادلنشآت  ماجستًن إنشائي -
 اثلثة مدين عام 9منشآت البيتون ادلسلح -
 رابعة عمارة 9منشآت البيتون ادلسلح -
 رابعة عمارة 5منشآت البيتون ادلسلح  -
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 اثنية مدين عام   5مقاومة مواد  -

 ؤلفات و الرتمجات و ادلقاالت و األحباث العلمية احملكمة و ادلقاالت و النشرات :ادل
 رابعة قسم اإلدارة 4كتاب منشآت البيتون ادلسلح  -
 (5كتاب ميكانيك اإلنشاءات ) -
 رابعة مدين عام  4كتاب منشآت البيتون ادلسلح -
 اثلثة مدين عام 9كتاب البيتون ادلسلح  -
 ب ادلعهد اذلندسيكتاب البيتون ادلسلح  لطال -
 مقرر تقييم ادلنشآت اذلندسية  دبلوم أتىيل وتدعيم ادلنشآت اذلندسية -
 رللة جامعة البعث -حبث ) التصميم اإلقتصادي دلقاطع البيتون ادلسلح ( -
 حبث ) أتثًن أبعاد العناصر ادلتجاورة على حتليل ادلنشآت ( رللة جامعة البعث -
 ستوية على الزالزل ( رللة جامعة البعثحبث ) مقاومة البالطات البيتونية ادل -
 حبث ) تصميم البالطات البيتونية ادلسلحة ادلعصبة ابجتاىٌن ( -

 اخلربات العلمية و احملاضرات العامة و الندوات : 
 . عضو يف جلنة السالمة العامة حبماه 

 ادلهام العلمية البحثية و الزايرات :
 بات يف سوريةادلشاركة مبشروع التيمبوس لتطوير ادلكت 
 ادلشاركة يف جلنة تطوير ادلناىج يف وزراة التعليم العايل 
 زايرة إىل بريطانيا مبهمة تطوير ادلكتبات 
 زايرة إىل إيرلندا مبهمة تطوير ادلناىج 

 دكتوراه ( : –اإلشراؼ على الرسائل العلمية : ) ماجستًن 
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  اإلشراؼ على عدد من رسائل ادلاجستًن 
  دكتوراهاإلشراؼ على رسائل 
 اإلشراؼ على مشاريع عديدة للتخرج 

 ادلؤدترات و الندوات العلمية :
 9995ادلؤدتر األول للمعلوماتية دمشق  -
 9995ادلؤدتر األول للزالزل طرابلس عام  -
    5006مؤدتر التبادل الطاليب يف االردن  -
 5007مؤدتر التبادل الطاليب يف الربتغال   -

 اللغات اليت يتقنها :
 جيد جيد جيد إلنكليزيةاللغة ا

 الدورات التدريبية :
   9995دورة يف اإلدارة العامة يف الوالايت ادلتحدة االمريكية 
   5000حبث علمي يف الوالايت ادلتحدة االمًنيكية جامعة بًنكلي دلدة ستة أشهر منحة الفولربايت 
  حبث علمي يف أدلانيا دلدة شهرين منحة الDAAD   5004  

 الستيداع :اإلعارة و ا
 االعمال والدراسات ادلهنية :

 كلية الطب البيطري محاه–دراسة خزان عايل -
 (93-95-99-90-9دراسة وحدات سكنية لصاحل جامعة البعث يف محص الوحدات )-
 دراسة وحدات سكنية لصاحل وزارة التعليم العايل  لطالب ادلعاىد ادلتوسطة-
 هدراسة الوحدة السكنية الطالبية يف محا-
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 دراسة تدعيم الثانوية الصناعية ابلسقيلبية مبحافظة محاه-
 دراسة زلطة التصفية ابلفصًن لصاحل مؤسسة ادلياه مبحافظة محاه-
 دراسة العديد من اخلزاانت العالية واألرضية لصاحل مؤسسة ادلياه مبحافظة محاه-
 مبحافظة محاهدراسة العديد من اجلسور البيتونية لصاحل مديرية اخلدمات الفنية  -
 دراسة تدعيم العديد من ادلدراس لصاحل مديرية اخلدمات الفنية مبحافظة محاه -
 تقدمي العديد من التقارير الفنية حول السالمة اإلنشائية للجهات العامة واخلاصة-
 دراسة أبراج سكنية وأبنية شبابية لصاحل ادلؤسسة العامة لإلسكان -
  مؤسسة االتصاالتدراسة العديد من ادلشاريع لصاحل-
 دراسة نفق جامعة البعث الرئيسي وعند كلية العلوم-
 دراسة تفق اخلدمة ضمن جامعة البعث-
 تدقيق العديد من ادلشاريع اذلندسية لصاحل اجلهات العامة-
 دراسة نفق سيزر على طريق محاه محص-
 دراسة مبىن اخلدمات الطالبية يف جامعة البعث-
 ماهدراسة ادلشفى اجلامعي حب-
 دراسة توسع الكلية التطبيقية يف جامعة محاه-
 دراسة توسع مبىن كلية العمارة جبامعة محاه-

 تدقيق العديد من ادلشاريع احليوية.-

 



 دليل أعضاء الهيئة التدريسية          حماهجامعة 

 

 
 

 2022 

 

 

 رئبسة جبمعة حمبة

 
  

 اتريخ التعيني  الصفة الوظيفية
 يف اجلامعة

 االختصاص

 املؤىالت العلمية 
عام 

 التخرج/اجلامعة/البلد

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها اترخيها

 

 
رئيس جامعو 

 محاه

نقال من 
جامعة 
البعث 
5098 

منشآت 
البيتون 
 ادلسلح

دكتوراه يف اذلندسة 
 9999ادلدنية عام 

من جامعة 
سرتاثكاليد ػػ 

 بريطانيا

 عبد الرزاق ساملد.أ. أستاذ 95/6/5004

 

انئب رئيس 
اجلامعة للشؤون 
االدارية والطالب 

وح  والتعليم ادلفت
 يف جامعة محاة

 ميكانيك نظري 9986

دكتوراه يف العلوم 
الرايضية والفيزايئية 

جامعة  -9986
موسكو احلكومية 
 االحتاد السوفيايت

 
 

 أ.د. معد النجار  استاذ 5005

 

انئب رئيس 
اجلامعة للشؤون 
العلمية والبحث 

 العلمي 
9999 

 العمليات ادلالية
يف الوحدات 
 االقتصادية

العلوم دكتوراه يف 
 - 9989االقتصادية 

 جامعة اليبزغ ادلانيا
 أ.د.كنجو عبود كنجو استاذ 5007

 

 
 

 كرم ادليبأ.        إجازة 5006-5005 إجازة يف احلقوؽ قانون دويل 5009 أمٌن جامعة محاة
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 كلية طب األسنان
 ىواتف الكلية :
 4462:26/255  العميد : -
 4462:24/255نواب العميد:      -
 4755322/255  املقسم : -

4755323/255 
4462:25/255 

 42/255;4759 الفاكس : -
 univ.edu.sy-dentist@hamaالربيد االلكرتوين :   -

   العنوان :  
 الشريعة. –محاة               

 
   

ومقرىا مدينة محاة،  9979/ لعام 44ب األسنان مبوجب مرسوم إحداث جامعة البعث رقم /كلية ط  أحدثت
يف مبػػك كليػػة العػػب البيعػػر  حػػ   ػػام  9981- 9979منػػم معلػػع العػػام الدراسػػ  وقػػد أػػدأد الدراسػػة  ي ػػا 

وسػػيعو  حقػػا  لي ػػم أج 9981 نحػػػة حيػػث اقلقلػػت إب اابػػك الابػػة لباقويػػة اأػػر رتػػػد الػػم  جػػرق ًعديلػػو ًو
ًعليميػػة وخملػػعاد  لميػػة و يػػاباد ًرػػلقبم اار ػػس للمعاتػػة الرػػنية وللػػدريب العػػرا وأ ػػب  ىػػما اابػػك مقػػرا  
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(  99الػػػح أحػػػدثت مبرسػػػوم رقػػػم    ةحلقػػػت كليػػػة طػػػب األسػػػنان  امعػػػة محػػػاأن وقػػػد رمسيػػػا  لاليػػػة طػػػب األسػػػنا
 .   4194للعام

 رسالة الكلية:
  عالة اثألة األباء ًعمم  لس : العمم  لس أناء ىيالية  لمية ملعورة

 ًو ة خدماد  رجية جماقية لشرحية كبةة مر اجمللمع . -
ر ػػد ااسسرػػػاد العبيػػة و العبيػػػة الرػػنية  حبػػػاث تاد  ػػلة حباجػػػة اجمللمػػع و ًلوا ػػػ  و ًػػلرءم مػػػع اللعػػػور  -

 العلم  .
 اللعور اارلمر اواب و أساليب العرج اخللف األقرام . -
 ئج األحباث العلمية و   من جية  لمية و أخرقية وا حة .ًعبي  قلا -
زرع من جية  ارية و طرؽ حماكمة  لميػة اثألػة  نػد انيػرست ًرػلند إب طػرؽ البحػث و اللجرأػة يف سػبيم  -

 الو ول إب احلقيقة و حترت األباء .
 رؤية الكلية:

 و خمعيت وإباريت و  املت .ًنري  ات وب و ا ًرقاء  باء كا ة كوابر الالية مر مدرست  -
 ر ع سوية العملية اللدريرية للمرحلة اتامعية األوب و لعرا الدراساد العليا . -
 أتىيم خرست ملميزير يرامهون يف اللقدم العلم  و العيب  لس اارلوق الوطين و اإلقليم  -

 هتدف كلية طب األسنان إىل مايلي :
افاءة العالية القابر  لس ًلبية حاجاد اجمللمع الصحية الرنية أتىيم طبيب األسنان اامارس ت  ال -

 الوقائية  والعرجية .
عريب ااصابر األجنبية  - و ة ااسلفاد اتامعية واارجعية ًو ًعوير وسائم وأساليب البحث واللعليم ًو

وحيد ااصعل  العيب العريب   .ًو
زويدىم  - رلوق  ال مر ااعر ة يف جمال اخلصا  م مبأتىيم ااخلصت يف خمللف ميابير طب األسنان ًو

عوير برجاد الدراساد العليا .  وتلك مر خرل ا للاح ًو
 ًوثي  اللعاون مع مجيع القعا اد ااعنية ابألمور الصحية باخم اتم ورية العرأية الرورية وخارج ا . -
 يف خمللف ا خلصا اد لتًو ة إمااقياد اللأىيم واللدريب واللعليم اارلمر ألطباء األسنان العام -

 انيدماد يف القعاع العام وانياص ورأط اتامعة ابجمللمع . للعوير
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شجيع النشاط  - ًرأية تخصية العالب العلمية والفارية وا جلما ية وإمناء و يو القوم  وحبو للعمم ًو
  .البقايف والفين وا جلما  

لعبية ااعنية يف اتم ورية العرأية الرورية وكلياد طب ًوثي  الرواأط البقا ية مع الالياد واهليئاد العلمية ا -
األسنان العرأية واألجنبية هبدؼ ًعوير البحث العلم  والدراساد العليا وحتديث ااناىج  ػ  كليػاد طب  

 ألسنان يف الوطر العريب .
بت مع مراكز ًو ة أيئة مناسبة للبحث العلم  يف جما د طب الفم واألسنان مر خرل ب م ًبابل الباح -

و ة اإلمااقياد ااابية الااملة إلجراء ىمه   .البحوث البحوث واتامعاد العرأية واألجنبية ًو
 زايبة القدرة ا سليعاأية للعرا أشام سنو  و مدروس . -
 زايبة كفاءة و ر ع مرلوق العملية اللدريرية أشام معرب . -
 للف الشرائ  مر طرا و أطباء و دمارست .ر ع مرلوق اللدريب ااخع  الررير  أشام مرلمر اخ -
 ر ع مرلوق أباء العاملت أشام مرلمر مر خرل العمم  لس  بط آلية العمم و ختفيض األخعاء . -
العمم  لس قشر األحباث اجملراة يف الالية يف الدورايد و اجملرد العااية مر أجم ر ع اللصنيف العاا   -

 للجامعة. 
 امع  وا لماب الالاا ا لاورويإ ابة النظر ابلالاا ات -

 تعاقب على عمادة الكلية كل من:    
  9989-9979 الدكلور بد الرمحر إأري 
 9988-9989 الدكلورحرر كراب 
 9999-9988 الدكلورسامل أأو قويدر 
 4111-9999 الدكلور دمحم سبع العرا 
  4117 -4111 الدكلور  زام اتند 
 4119 -4117 الدكلور الياس أعرس 
  4191-4119 الدكلورة رابا الصباغ 
               4197-4191 الدكلور دمحم سبع العرا 
 4149-4197 الدكلور حران احللبية 
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 جملس الكلية:
 يلألف جملس الالية مر :

 رئيرا   أرام النجارالدكلور   ميد  الالية  

   وا   طارؽ خعاا الدكلور انئب  ميد الالية للشسون اإلبارية والعرا 

   وا   األرام الررمة ةالدكلور  انئب  ميد الالية للشسون العلمية 

   وا   أسامة خمزومالدكلور   العلوم األساسية   لوم احلياة(رئيس قرم 

   وا    أرام النجار  ًاليفا (الدكلور   رم جراحة الفم والفاترئيس ق

   وا   لورة رابا الصباغالدك رئيس قرم ًقومي األسنان والفات 

   وا    طارؽ خعااالدكلور  رئيس قرم النرج و اللشري  اار  

   وا   الدكلورة رمي الفارس رئيس قرم طب أسنان األطفال

   وا   الدكلورة رابا كريد  رئيس قرم طب الفم

   وا    اب  احلج  جنيدالدكلور  رئيس قرم اللعوي اد الرنية االحركة

   وا   ة األرام الررمةالدكلور  عوي اد األسنان الباألةرئيس قرم ً

   وا    ز الدير سراقيبالدكلور  رئيس قرم أمراض النرج حول الرنية

   وا   دمحم أشر الراسالدكلور  رئيس قرم مداواة األسنان

   وا   الدكلور حرت العيرس  دمبم ققاأة ااعلمت 

   وا   طالب دمبم الدراساد العليا 

   وا   طالب  بم ا حتاب الوطين لعلبة سورية دم

 
 سهري اليوسف:  ةيقوم أبمانة سر اجمللس رئيس الدائرة السيد
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 أقسام الكلية: 
ًلاون أقرام كلية طب األسنان مبوجب الرئحة الداخلية لالياد طب األسنان يف اتم ورية العرأيػة الرػورية 

 مر: 
 مفلل                   ياة(العلوم األساسية  لوم احلقرم  -9
 مفلل     ري  اار  .                 قرم النرج واللش -4
 قرم جراحة الفم والفات.                           مفلل  -1
 قرم ًقومي األسنان والفات.                         مفلل          -4
 مفلل    نية االحركة             قرم اللعوي اد الر -5
 قرم مداواة األسنان.                                مفلل  -6

               مداواة ًرميمية/  –/مداواة لبية 
 مفلل            ألطفال.      قرم طب أسنان ا -7
 مفلل              حول الرنيةقرم أمراض النرج  -8
 مفلل  ان الباألة.                  قرم ًعوي اد األسن -9

  مفلل            قرم طب الفم.                  -91
دريب م   يلبع أقرام الالية  دب مر العياباد وااخاأر للعليم العرا ًو

 العيادات: 
 عيادات طالب املرحلة اجلامعية األوىل :

  يابة مداواة األسنان الورميمية.  -9
 ن اللبية. يابة مداواة األسنا  -4
  يابة اللخدير والقلع.   -1
  يابة اللعوي اد االحركة للرنة الراأعة وانيامرة .  -4
  يابة ًعوي اد األسنان الباألة.  -5
  يابة طب أسنان األطفال.   -6
  يابة ًشخيص أمراض الفم واألسنان. -7
 .أمراض النرج حول الرنية يابة  -8
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 عيادات طالب الدراسات العليا : 
 الفات يابة جراحة الفم و  .9
  يابة ًقومي األسنان.   .4
  يابة مداوة األسنان . .1
  يابة طب أسنان األطفال. .4
  يابة اللعوي اد الرنية االحركة . .5
  يابة ًعوي اد األسنان الباألة. .6
 
 املخابر : 

 خمع  نا ة األسنان   ًعوي اد األسنان االحركة(  -9
 ألسنان الورميمية ( مداواة ا -خماأر اهلاماد   ًعوي اد األسنان الباألة -4
 خمع النرج.  -1
 خمع اللشري  اار  .  -4
 خماأر العلوم األساسية.   -5
 خمع اللقومي واألتعة.  -6
 وحدة اللصوير الباقورام .  -7
 خمع األتعة المروية.  -8
 خمع اتبس.  -9

 خمع الصب للليجان واترور.  -91
 خمع رسم وحنت األسنان . -99
 ليزر .وحدة ال -94
 وحدة زرع األسنان . -91
  يابة اللعقيم.  -94

( مػػدرجاد : مػػدرجان للمحا ػػراد و مػػدرج كبػػة جديػػد للمحا ػػراد و قا ػػة سػػيمنار 4ًو ػػم الاليػػة 
دريب.  وقا ة للدراساد العليا وقا ة أتىيم ًو
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 قسم تقومي األسنان والفكني  -9

 
 أعضاء اهليئة التدريسية 

 
 اتريخ التعيني 
 تختاا اال يف اجلامعة

 املؤىالت العلمية 
 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها اترخيها

 

4111 
ًقومي األسنان 

 والفات

بكلوراه يف ًقومي األسنان 
مر  9999والفات  لعام 
 مصر  –جامعة القاىرة

 الاباغ عادل د.رابب أسلات  5/1/4195

 

9995 
ًقومي األسنان 

 والفات

لوراه يف العلوم العبية لعام بك
مر جامعة كييف  9994

 أوكراقيا –احلاومية
94/9/9997 

أسلات 
 فرحسعيد د.حسان  مرا د

ًقومي األسنان  4118 
 والفات

–بكلوراه يف ًقومي األسنان 
 94/4/4198جامعة محاه 

حصم  لس 
 الدكلوراه ألاريخ

4198 

مدرس 
 د.طارق تخطاب ملمرن
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 فكنيقسم جراحة الفم وال -4

 

 
  حول السنيةقسم النسج -5
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 أعضاء اهليئة التدريسية 

 اتريخ التعيني  
 يف اجلامعة

 املؤىالت العلمية  االتختاا 
 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها اترخيها

 

4191 

اخلصاص 
يف أمراض 
النرج حول 

 الرنية

اخلصاص أمراض بكلوراه 
جامعة –رنية النرج حول ال

 بمش 
 مدرس ملمرن 48/99/4199

د.عز الدين 
 السراقيب

 قسم تعويضات األسنان الثابتة -6

 
 أعضاء اهليئة التدريسية 

 اتريخ التعيني  
 يف اجلامعة

 االتختاا 
 املؤىالت العلمية 

 عام التخرج/اجلامعة/البلد
 املرتبة العلمية

 االسم
 نوعها اترخيها

 

ًيجان  4111
 وروجر

بكلوراه يف اللعوي اد 
 جامعة بمش -الباألة

أسلات  11/9/4199
 د.بسام النجار  مرا د

 

4115 
ًعوي اد 
األسنان 
 الباألة

بكلوراه يف اللعوي اد 
 جامعة بمش –الباألة 

 سالمةال د. ابتسام مدرس 19/1/4195
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 قسم تعويضات األسنان املتحركة- 7

 
 

 أعضاء اهليئة التدريسية
 عيني اتريخ الت 

 االتختاا  يف اجلامعة
 املؤىالت العلمية 
 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها اترخيها

 

4116 
ًعوي اد 
 سنية ملحركة

بكلوراه يف  لوم طب 
 د.فادي احلجي جنيد مدرس  5/9/4196 األسنان مر جامعو بمش 

 

9997 

ًعوي اد 
األسنان 
اتزئية 
 االحركة

لوراه يف  لوم طب بك
مر  4117األسنان لعام 

 جامعة بمش 
 د.حسني العيسى أسلات  97/4/4149

 

ًعوي اد  4191
 سنية
 ملحركة

بكلوراه يف  لوم طب 
مر  4117األسنان لعام 

 جامعة بمش 

 مدرس 99/8/4191
 د.ابسل منذر

 99/5/4111 

اللعوي اد 
اتزئية 
والااملة 
 االحركة

تزئية بكلوراه يف اللعوي اد ا
 د.عبد املعني اجلمال مدرس  49/9/4194 والااملة االحركة
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 قسم مداواة األسنان -8

 
 أعضاء اهليئة التدريسية 

 اتريخ التعيني  
 االتختاا  يف اجلامعة

 املؤىالت العلمية 
 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها اترخيها

 

9995 
مداواة 
 األسنان

كلوراه يف  لوم طب ب 
مر  4114األسنان لعام 

 –جامعة ابريس الراأعة 
  رقرا

 حلبية منذر د . حسان أسلات  41/8/4141

 

4111 
مداواة 
 أسنان لبية

بكلوراه يف  لوم طب 
مر  4119األسنان لعام 

 سوراي–جامعة بمش 
44/94/4194 

أسلات 
 معراوي مرعي د. تختام مرا د

 

4111 
مداواة 
أسنان 
 ية  ًرميم

بكلوراه يف  لوم طب  
مر  4119األسنان لعام 

 جامعة بمش 
4/99/4199 

أسلات 
 د.عاطف عبدهللا مرا د 
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 قسم النسج والتشريح املرضي -9
 قسم طب أسنان األطفال -:

 
  

 أعضاء اهليئة التدريسية
 اتريخ التعيني  

 االتختاا  يف اجلامعة
 املؤىالت العلمية 
 دعام التخرج/اجلامعة/البل

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها اترخيها

 
9999 

طب أسنان 
 األطفال

بكلوراه يف  لوم طب 
مر  9999األسنان  لعام 

 جامعة بمش   
9/4/4118 

 أستاذ 
رئيس 
جامعو 
 محاه

 د.دمحم زايد سلطان

 

9997 
طب أسنان 
 األطفال 

بكلوراه يف طب األسنان  
مر جامعة  4118لعام 

 بمش  

4/99/4199 
 د.تخالد قبش مدرس 

 
4116 

طب أسنان 
 األطفال

بكلوراه يف طب أسنان 
 األطفال 

اتريخ احلصول 
 لس الدكلوراه 

41/7/4197 
 د.رمي الفارس مدرس
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 األساسيةعلوم القسم  -;

 
 
 
 
 

 أعضاء اهليئة التدريسية
 اتريخ التعيني  

 االتختاا  يف اجلامعة
 املؤىالت العلمية 
 لبلدعام التخرج/اجلامعة/ا

 املرتبة العلمية
 نوعها اترخيها االسم

 8/:/4235 
الكيمياء 
 احليوية

 الايدلةدكتوراه يف 
عام  جامعة دمشق
423; 

7/;/423; 
مدرس 
 خمزوم ةد. أسام متمرن

 
 أعضاء اهليئة  الفنية  

 اتريخ التعيني يف اجلامعة الشهادة اليت حيملها الوظيفة االسم

 9989 إجازة يف العلوم العبيعية  أل مالقائم اب اطمة ىربة ف أ.

 قائم ابأل مال معاون أ.نوفة االبراىيم     
اهلندسة اللقنية /ًقااند اهلندسة 

 الغمائية
4197 
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  كلية الطب البيطري
 

 هواتف الكلية 
  0812152/200العميد:                                                          -
 0008822/200نواب العميد:                                             -
 0812151/200املقسم:                                                      -
 0812812/200س :                                                  الفاك -
 vet-med@hama-univ.edu.syالربيد االلكرتوني:                                 -

 شارع العلمني. –محاة       العنوان : 
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إبحداث كلية   القاضي 0191لعام /0481أحدثت كلية الطب البيطري مبوجب املرسوم رقم /
 الطب البيطري ومقرها مدينة محاة حيث كانت اتبعة جلامعة حلب.

القاضددي إبحددداث جامعددة البعددث أوددبطت كليددة الطددب البيطددري  0191/ لعددام 88وعنددد ودددور املرسددوم رقددم /
 إحدى كلياهتا.

كليدددة الطدددب البيطدددري   القاضدددي إبحدددداث جامعدددة محدددا  أودددبطت 4108/ لعدددام 01وعندددد وددددور املرسدددوم رقدددم /
 إحدى كلياهتا.

كانت النواة األوىل ألبنية هذ  الكلية، بناء مؤقت يقع يف مدخل محاة قدم هدية من مجعية دار العلم والرتبية يف 
، يضددم قاعددا   8ألددم م 84محدداة، ج جددرى عوسدديع رقعددة هددذا البندداء كلوددبش حددرم الكليددة ي دد ل م دداحة عقددار  

 سل والذي يعد مدرجا مركزاي جلامعة محا .ومدرجا  عدري ية و مدرج البا
عضم الكلية امل فى البيطري التعليمي الذي يقدم اخلدما  الطبية البيطرية وهو جمهز أبحدث األجهزة للتطاليل 

اد  الكليددددة مددددن منطددددة فاألملانيددددة، وقددددد اسددددت GTZالطبيدددة وع ددددريض األمددددراا وع جهددددا مب دددداعدة من مددددة 
 اليدددالن ال ددددياخ رلدددت خمدددابر وأجهدددزة نوعيدددة سدددا ت يف عقويدددة البنيدددة م دداعدا  عقنيدددة مدددن مؤس دددة جايكدددا يف

 التطتية للكلية وانط قة البطث العلمي والدراسا  العليا.
كليدددة متميدددزة و ولجيدددة علدددى امل دددتوى الدددو     -أن عكدددون كليدددة الطدددب البيطدددري يف جامعدددة محددداة رؤيػػػل الةل ػػػل:

مكانة مرموقة بني مؤس ا   عتبوأيز . وهي عتطلع بذلك إىل أن واإلقليمي والدويل كهي ع عى إىل اإلبداع والتم
 التعليم العايل استنادا إىل عفاعلها مع اجملتمع من خ ل أحباث رائدة مرعبطة لجملتمع.

اجلدددودة يف العمليدددة التدري دددية وعمليدددة البطدددث العلمدددي لإلضددداكة إىل خدمدددة اجملتمدددع مدددن خددد ل  رسػػػالل الةل ػػػل:
مية مرعبطة للتنمية ال املة وختريج اجيال متميزة من الط   مدعومة لملعركة وحم نة للقيم التزامها بربامج ععلي

األويلة وقادرة على مواكبة التطورا  العلمية والتكنولوجيا ومواجهة م تجدا  الع ر واملناك ة على امل دتويني 
يددة ختددددم اجملتمددع وع ددهم يف بنددداء اإلقليمددي والدددويل. وللددك مدددن خدد ل عقددد  ععلدديم مرمدددو  وإنتدداج حبددوث إبداع

اقت دداد املعركددة مدددن خدد ل إحمددداد بنيددة حمفدددزة للددتعلم واإلبدددداع الفكددري والتوكيدددم األم ددل للتقنيدددة وال ددراكة ا ليدددة 
 والعاملية الفاعلة.
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  أهداؼ الةل ل:
إعداد الط   و أتهيلهم كل باء بيطريني خمت ني يف خمتلم اخت اوا  الطب البيطري و عزويدهم  -

 ددتوى عددالا مددن املعركددة يف جمددال اخت اوددهم مبددا يواكددب التقدددم العلمددي و التقانددة ا دي ددة وا ضددارة مب
 العاملية.

 النهوا و امل اركة يف البطوث العلمية و الدراسا  املرتلفة اليت ع هم يف التقدم العلمي التق . -
 االسهام يف دورا  التلهيل و التدريب امل تمر لأل باء البيطريني. -
   االست ارا  الطبية والدراسا  ما خيدم اجملتمع يف القطاع العام واخلاص وامل رتك.عقد -
الو   من خ ل إعداد خرحمني لي مهارا  مهنية ختدم وطة ا يواان   االقت اداإلسهام يف دعم  -

 .الزراعية وزايدة إنتاجها
 تعاقب على عمادة الةل ل كل من:

 0194-0190 الدكتور إبراهيم ديب 
  0140-0194 كتور عبد الرمحن إبرياخالد 
 0141-0140 الدكتور عبد الرزا  ال مري 
 0141-0141 الدكتور دمحم علي العمادي 
  0111-0141  الدكتور اتمر حداد 
 4118-0111 الدكتور دمحم علي العمادي 
 4118 -4118 الدكتور عبد الرزا  محوية 
 4111-4118 الدكتور ح ن كراد 
 4119-4111 الدكتور دارم  باع 
 4100-4119 الدكتور عبد الكر  قلب اللوز 
 4108-4100 الدكتور عزام كردي 
 4101-4108       الدكتور ايسر العمر 
 4109-4101 الدكتور دمحم حم ن قطرذمي 
 4101-4109 الدكتور دمحم كاضل 
 العميد ا ايل الدكتور سامر ابراهيم 
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 إدارة كل ل الطب الب طري:
  سامر ابراهيماألستال الدكتور  البيطري: عميد كلية الطب

 موكاخ جنيدالدكتور  انئب العميد لل ؤون اإلدارية والط  :
 الدكتورة  لة قنرب انئب العميد لل ؤون العلمية:

 يتللم جملس الكلية من :  رللس الةل ل:
 رئي اً  سامر ابراهيمالدكتور  عميد الكلية

 عضواً  موكاخ جنيدالدكتور  الط   انئب عميد الكلية لل ؤون اإلدارية و 
 عضواً   الدكتورة  لة قنرب انئب عميد الكلية لل ؤون العلمية 

 عضواً  أشرف ال احلالدكتور  رئيس ق م األحياء الدقيقة 
 عضواً  ح ان ح نالدكتور  رئيس ق م وكائم األعضاء 
 عضواً  واوم الوسوفالدكتور  رئيس ق م الت ريش املرضي

 عضواً  موكاخ جنيدالدكتور   ريش الووفيرئيس ق م الت
 عضواً  مرهم  لشالدكتور  رئيس ق م ال طة العامة والطب الوقائي

 عضواً  زهري األمحددمحم الدكتور  رئيس ق م اجلراحة والوالدة
 عضواً  دمحم كاضلالدكتور  رئيس ق م أمراا ا يوان
 عضواً  رايا املنجدالدكتور  رئيس ق م االنتاج ا يواين

 عضواً  علي حيدرالدكتور  دم ل نقابة املعلمني 
 عضواً  خالد كريجط. .  دم ل     الدراسا  العليا 

 عضوا ايسر كاخوري دم ل اإلحتاد الو   لطلبة سورية
 عضواً  م. شادي أنطاكية أمني سر اجمللس

 

 م. شادي أنطاك ليقوم أبمانل سر اجمللس رئ س الدائرة : 
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 : ال عب واألق ام اآلعيةالبيطري جبامعة محاة وكاخ ال ئطة الداخلية من عتكون كلية الطب 
  : الشعب اإلداريل يف كل ل الطب الب طري

 شعبة االمتطاان  -0
 شعبة الدراسا  العليا -4
 شعبة شؤون الط   -8
 شعبة الديوان  -8
 شؤون العاملني -1
 شعبة مراقبة الدوام -9
 شعبة املعلوماعية واالنرتنيت -9
 شعبة املكتبة -4
 شعبة ا اسبة -1
 شعبة امل تودع -01
 شعبة الكتب واملطبوعا  -00
 املكتب الف  -04
 )غري مفعلة حاليا(شعبة الطباعة والن خ -08

 : أقسام الةل ل
 

 ال عبدددددددددة الق دددددددددم الرقم

 قسم وظائف األعضاء 1
 شعبل وظائف األعضاء " الف زيولوج ا "

 دويل والسمومشعبل األ
 شعبل العلوم األساس ػل

 قسم أمراض احل وان 2
 شعبل األمراض الباطنل

 شعبل األمراض ادلعديل والوابئ ات
 شعبل أمراض الدواجن
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 قسم اإلنتاج احل واين 3
 شعبل ترب ل احل وان والتحسني الوراثي

 شعبل تغذيل احل وان

 قسم األح اء الدق قػل 4
 م والفريوساتشعبل اجلراث 

 شعبل الطف ل ات

 قسم الصحل العامل والطب الوقائي 1
 شعبل مراقبل األغذيل
 شعبل الطب الوقائي

 قسم التشريح 9
 شعبل التشريح الوصفي
 شعبل النسػج واجلنني.

 قسم اجلراحل والوالدة 9
 شعبل اجلراحل والتخدير
 شعبل األشعل والتنظري

 ق ح االصطناعي ونقل األجنلشعبل الوالدة والتل

 قسم التشريح ادلرضي 4
 شعبل علم األمراض
 شعبل الطب الشرعي

 :ادلخابػػػر
( خمرباً جمهزاً أبحددث 44للن بة لواقع املرابر والتجهيزا  املرربية كإنه يبلغ عدد املرابر ضمن أق ام الكلية )

ا  العلمية ويدتم أتمدني حاجدا  املردابر مدن األجهدزة التقنيا  وهي معدة ألغراا عدري ية وحب ية وبناء الكفاء
ومتطلبا  العملية التعليمية وأعمال ال يانة من خ ل  لبا  شراء للتعاون مع رائسة اجلامعة، علماً أنه يوجد 

 يف كلية الطب البيطري خمابر حب ية متميزة إضاكة إىل املرابر التعليمية وهي :
 :األمراض ادلخرب ادلركزي للبحوث وتشخ ص  -1

عبددارة عددن بندداء م ددتقل ضددمن أبنيددة الكليددة أن ددم للتعدداون مددع من مددة األغذيددة والزراعددة الدوليددة )الفدداو( ليكددون 
 مركزاً لتق ي األمراا اليت ع يب ا يوان ويضم خمابر حب ية متطورة.

 سلرب الة م اء احلديثل والب ولوج ا اجلزيئ ل : -2
ايكا اليالنية وجهز أبحدث أجهدزة التطليل الكيميائي وا يوي حيث أعد هذا املررب للتعاون مع وكالة اجل

يضم العديد من األجهزة املتطورة وم تلزما  البطوث العلمية يف جمال علوم األحياء اجلزيئية واهلندسددة الوراثية 
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 إلجراء عقنية والكيمياء ا يوية وكيمياء األغذية وغريها من العلوم. كما مت خت يض غركة خاوة اتبعة للمررب
 . PCRالددددددد 

 سلرب حبوث التغذيل والتحال ل الغذائ ل : -3
أعد هذا املررب للتعاون مع وكالة اجلايكا اليالنية وجهز أبحدث أجهدزة التطليدل الكيميائي حيث يضم العديد 

حتليددل ال ددذاء واملددددواد مددن األجهددزة املتطددورة وم ددتلزما  البطددوث العلميددة يف جمددال عدددلوم الت ددددذية ، حيددث  كددن 
 العلفية ملعددركة عركيبها الكيميائي م ل الر وبة، الربوعني، الطاقة، الدهن، األلياف الرماد وغريها.

 سلرب التلق ح االصطناعي ونقل األجنل : -4
 يعدد خمددرب التلقديش االوددطناعي ونقدل األجنددة أحدد املرددابر البط يدة يف كليددة الطدب البيطددري الدذي يهددتم بعمليددا 
مجع ومداولة وعقييم ال ائل املنوي واألجنة وكذلك جتهيز وع نيع الق ا  اجملمددة وعقييمهدا بعدد إزالدة التجميدد 
عنددد حيددواان  املزرعددة. يهدددف املرددرب إىل ععلدديم وعدددريب الطدد   يف جمددال  ددر  مجددع ومداولددة وعقيدديم ال ددائل 

د وكددذلك  ددر  التلقدديش االوددطناعي و ددر  املنددوي وكددذلك دتديددد وع ددنيع الق ددا  وعقييمهددا بعددد إزالددة التجميدد
مداولة ومجع ونقل األجنة عند حيواان  املزرعة املرتلفة كما يهدف املررب إىل ركع الكفاءة التناسلية واإلنتاجية 

 للطيوان الزراعي وربط الدراسا  العلمية واألحباث املرربية للتطبياخ ا قلي مبا خيدم قطاع ال روة ا يوانية.
 لب طري التعل مي :ادلشفى ا -1

ية البيطريدة ملدرا ا يدواان  والددواجن ، كمدا يتبع كلية الطب البيطري م فى ععليمي يقوم بتقد  اخلدما  الطب
دتلددك الكليددة عيددادا  بيطريددة عدريبيددة للطدد   وعيددادا  إسددعاكية متنقلدددة إضدداكة إىل العيددادا  البيطريددة املتنقلددة 
التابعة مل روع محاية ا يدوان   سدباان  . بيدد أن هدذ  العيدادا  واجلدوال  امليدانيدة يف عفعدل يف هدذا العدام ب دبب 

 األمنية ال ائدة . ال روف
 البن ل التحت ل ادلتعلقل ابألهداؼ التعل م ل :

 ادلةتبػػػل : -1
يوجددد يف الكليددة مكتبدددة علميددة عددزود ال دددادة أعضدداء اهليئددة التعليميدددة والطدد   جبميددع املؤلفدددا  الطبيددة البيطريدددة 

ة الديت يدرسدها الطلبدة والكتب العلمية واجمل  . كمدا عضدم مكتبدة الفيدديو حيدث ع دجل مع دم ا داال  املرضدي
حبيث  كنهم م اهدهتا عدن  رياخ شاشيت عرا خاوتني موجودعني يف املكتبة. كما أن م مركز مونتاج كديديو 
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ي مدش إبعدداد أكد م علمية متر  ة يف مجيدع جماال  الطب البيطري ضمن املكتبة. كما يتم استردام شاشة 
م الفيديو الديت يدتم ع دويرها أثنداء إجدراء بعدل العمليدا  اجلراحيدة الب مسا املوجودة يف مدخل الكلية لعرا أك 

 أو بعل االختبارا  امل لية. 
 ادلػدرجات: -2

يطدري الدذي (  البداً ومددرج امل دفى الب 811يوجد يف الكلية أربعة مدرجا  عدري ية كبرية يت ع كل منها لد ) 
( شدددرض ي دددتردم يف الفعاليدددا  0111مددددرج الباسدددل الدددذي يت دددع لدددد) إضددداكة إىل(  الدددب، 011يت دددع لدددد)

والن ا ا  العلمية وال قاكية واملدؤدترا . كمدا مت اسدتردام مددرج الباسدل كقاعدة امتطانيدة للطد   الواكددين مدن  
 كليا  أخرى .   

 ع ادة طب احل واانت الصغرية : -8
كيهددا  لبددة يف  يوجدد يف الكليددة عيددادة متر  دة لطددب ا يددواان  ال د رية إبشددراف أسدداعذة متر  دني ويعمددل

ال ددنوا  املتقدمددة يف الطددب البيطددري و أ بدداء بيطددريني خترجددوا حدددي ا. وعقددوم العيددادة إبجددراء الع جددا  اجملانيددة 
وعقد  اللقاحا  اجملانية للك   والقطط و كذلك إجراء العمليا  اجلراحية ب ية هدكني أساسني أوهلما خدمة 

اخلددمي للمجتمدع و ينيهمدا هدو عددريب الطلبدة علدى أسدس العد ج اجملتمع وربط املؤس ا  التعليميدة لجلاندب 
والعمليا  اجلراحية ب ية أتهليهم لل كل األم ل وإبشدراف أسداعذة متر  دني. لإلضداكة إىل إعدداد البطدوث 
ة العلمية من خ ل التقييم الطيب للردما  الطبية املتوكرة والبياان  املتوكرة من خ ل استقبال ا اال  املرتلف

 يف الع ج البا   واجلراحي والوقائي.
 الدرجات العلم ل :

 دتنش كلية الطب البيطري الدرجا  العلمية التالية:
 درجدة إجدازة دكتدور يف الطب البيطري. -0
 دبلوم التلهيل والتر ض. -4
 درجدة املاج تري يف العلوم الطبية البيطرية.  -8
 بيطريتورا  يف العلوم الطبية الدرجدة الدك -8
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  لحبسب أقسام الةل   أعضاء اذل ئل التدريس ل يف كل ل الطب الب طري
 قسم  أمراض احل وان      -1

 أعضاء اذل ئل التدريس ل 
 االختصاص 

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها اترخيها

 

 )متعاقد( د. عدانن الدقل أستال 8/1/0149 األمراا البا نة

 

 )شلدد له( د. دمحم علي العمادي تالأس 40/9/0118 أمراا الدواجن

 

 د. دمحم فاضل أستال 81/8/4119 أمراا الدواجن

 

 د. عبد الةرمي قلب اللوز أستال 4/9/4119 أمراا معدية

 

 د. ايسر العمر أستال 48/4/4101 الولئيا 
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 االختصاص 
 ادلرتبل العلم ل

 االسم
 امسها اترخيها

 

 د. أديب الزين أستال م اعد 08/9/4109 أمراا ا يواان  ال  رية

 

 د. أمحد القاسم أستال م اعد 08/1/4109 أمراا ل نة

 

 د.حازم مللي مدرس 40/9/4101 أمراا الدواجن

 

 د. ايسني احملسن مدرس  4104/1/80 أمراا ل نة

 

 نوال القرواين .د مدرس  4104/1/80 دواجنأمراا 

 د. علي ح در مدرس  04/9/4104 أمراا ل نة 

 

 شهابهاجر  .د مدرس  04/1/4104 أمراا معدية
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 االختصاص 
 ادلرتبل العلم ل

 االسم
 امسها اترخيها

 د. زلسن شحود مدرس 00/8/4140 أمراا سارية 

 عمران فاعورد.  مدرس 49/1/4140 ولئيا  

 
 قسم اإلنتاج احل واين  -2

 أعضاء اذل ئل التدريس ل
 

 
 االختصاص

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها اترخيها

 
 د.رايض ادلنجد أستال  1/4/4119 ع ذية ا يوان

 

 د.عامر دابغ أستال 49/00/4119 ني الوراثيعلم الوراثة والتط 

 

 د.جهاد مسوح أستال م اعد 48/4/0111 عربية األغنام واملاعز
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 االختصاص

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها اترخيها

 

 د.حسن طرشل أستال م اعد 81/00/0111 ع ذية الدواجن

 

 0118 إنتاج أبقار ا ليب
 أستال م اعد
 د. زلمود الراشد متعاقد

 أعضاء اذل ئل الفن ل
 

  اليت حيملهاالشهادة  الوظ فل االسم
  ماج تري يف الطب البيطري قائم لألعمال ط.ب. أمحد الديري

 
 

 ادلع دون
 بلد اإليفاد الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

 روسيا إجازة يف الطب البيطري موكد//معيد  ط.ب. عب دة معروؼ

 إيران إجازة يف الطب البيطري معيد /موكد/ ط.ب منصور ادلوح
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 ح اء الدق قلقسم األ -3
 أعضاء اذل ئل التدريس ل 

 
 االختصاص

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها  اترخيها

 

علم الطفيليا  وأمراا 
 د.عبد الةرمي اخلالد أستال  04/01/4118 ا يوان

 

 د.دمحم زلسن قطرصلي أستال  0/9/4118 علم الطفيليا 

 

 -الت ريض املرربي 
 جراثيم

 .سامر إبراه مد أستال  01/4/4108

 

التطليل والت ريض 
 املرربي
 

 )متديد( د.انجح هربة أستال  09/4/4101

 د.أشرؼ الصاحل مدرس 09/0/4101 علم اجلراثيم العام 

 أعضاء اذل ئل الفن ل
  الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

 دكتورا  يف العلوم الطبية البيطرية  قائم لألعمال ط.ب. مرشد كاسوحل
 يليا () ف
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 ادلع دون
  الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

 إجازة يف الطب البيطري /إيفاد داخليمعيد ط.ب. وفاء العرت

 
 قسم التشريخ ادلرضي-4

  أعضاء اذل ئل التدريس ل
 

 االختصاص
 ادلرتبل العلم ل

 االسم
 امسها  اترخيها

 

  مقرشد.أمحد محدي  أستال  48/8/4108 الت ريش املرضي

 

 أستال م اعد 48/9/4119 الت ريش املرضي
)ندب إىل جامعل د.وديع شديد
 فرع درعا( –دمشق 

 د. واصف الوسوؼ  مدرس 01/1/4104 ع ريش مرضي 

 ادلع دون
 الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

 إجازة يف الطب البيطري معيد  حنني الراشدط.ب. 

 قسم التشريح الوصفي -5
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  التدريس ل أعضاء اذل ئل
 

 االختصاص
 ادلرتبل العلم ل

 االسم
 امسها  اترخيها

 

 د.موفق جن د أستال 1/04/4111 اجلنني

 أعضاء اذل ئل الفن ل
  الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

م رف على  ط.ب معن قندقجي
 األعمال

 دكتورا  يف العلوم الطبية البيطرية
 أمراا األمساك

 
 ادلع دون

 الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم
 إجازة يف الطب البيطري /إيفاد داخلي/معيد موكد  ط.ب عبدهللا ديريل

 إجازة يف الطب البيطري معيد /إيفاد داخلي/ ط.ب. براءة عمرة
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 قسم اجلراحل والوالدة -6
 أعضاء اذل ئل التدريس ل          

 
 االختصاص

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها  اترخيها

 

 د.عزام العمري أستال 1/01/4114 اجلراحة والتردير

 

 د.صفوة رحياين أستال  4/9/4109 جراحة ا يوان

 

عناسليا  التلقيش 
 د.دمحم زهري األمحد أستال  49/8/4104 ال ناعي

 

 د.دمحم موسى أستال  1/9/4104 نقل أجنة

 

 9/1/4141 جراحة وأشعة
أستال 
 د.أغر دعاس م اعد

 أعضاء اذل ئل الفن ل
 

  الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم
  إجازة يف الطب البيطري قائم لألعمال ط.ب عبد احلم د محد
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 قسم الصحل العامل والطب الوقائي -7
 أعضاء اذل ئل التدريس ل

 
 االختصاص

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها  اترخيها

 

 وطة عامة 
 تالأس 9/8/0111 وجرثوميا   

)وزير الرتب ل  د.دارم طباع
 والتعل م(

 

عربية األمساك 
 وأمراضها

 د.أمحد السمان أستال  8/9/4118

 

 د.عبد العزيز عروانل أستال 08/0/4111 وطة  وم

 

48/8/4101 بيولوجيا األمساك  
 أستال 
 د. اندر محوي 

 
80/0/4109 بيولوجيا األمساك  د. مرهف حللح أستال م اعد 
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 االختصاص

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها  اترخيها

 

 د. عون الرتكماين مدرس 09/9/4114 ا م رتكةأمرا

 

 د.ماهر صاحل مدرس 1/00/4111 وطة حيوان

 

وطة اللطوم 
 وعقاانهتا

 د. غ اث سل مان مدرس 9/9/4104

 

ال طة العامة 
 والطب الوقائي

 د. ماهر حوراين مدرس 08/9/4104

 د. عبد الةرمي حالؽ مدرس 4/04/4104 وطة ا يوان 

 ل الفن لأعضاء اذل ئ  
 

  الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

 دكتورا  يف العلوم الطبية البيطرية م رف على األعمال ط.ب دمحم أمني صباغ
 عربية األمساك وأمراضها

 
  ماج تري يف اهلندسة ال ذائية م رف على األعمال مي الةاتب
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 بيطريةماج تري يف العلوم الطبية ال قائم لألعمال ط.ب فراس سلطان 
 وطة حيوان

 
 قسم وظائف األعضاء -8

 أعضاء اذل ئل التدريس ل
 

 االختصاص
 ادلرتبل العلم ل

 االسم
 امسها  اترخيها

 

 د.دمحم اندر دابغ أستال 44/9/4111 كيزيولوجيا مرضية
 )إعارة للجامعل العرب ل اخلاصل(

 

كيزيولوجيا اهلضم 
 عند اجملرتا 

 عبدد.أسعد ال أستال  08/01/4118

 )متديد( د. أكرم بزبوز أستال  كيمياء عضوية 

 

علم الت نيم 
 ا يواين 

49/1/4101 
أستال 
 م اعد

 د.حسان حسن

 د.نب ل درغام مدرس 0/1/0118 الكرتونيا  كيزايئية 

 

 د.طلل قنرب مدرس  49/04/4101 علم األدوية وال موم 
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 االختصاص

 ادلرتبل العلم ل
 االسم

 امسها  اترخيها
 اند. إايد عثم  مدرس 49/9/4104 كيمياء حيوية بيطرية 
 د. ماري ونوس  مدرس 49/9/4104 كيزيولوجيا بيطرية 
 د. سلوى الدبس مدرس  01/9/4104 أدوية بيطرية 
 د. أرلد اذلب ان مدرس 41/0/4101 كيمياء حيوية 
 رائد قرا حسند.  مدرس 49/1/4140 االح اء ا يوي 

 أعضاء اذل ئل الفن ل
  الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

 م رف على األعمال  شرايب ط.ب مىن 
 دكتورا  يف العلوم الطبية البيطرية

 أمراا الدواجن

 

دبلوم دراسا  عليا يف الفيزايء  قائم لألعمال أ. شادن عرايب
 ا دي ة

 
  االلكرتونيا  -ماج تري يف الفيزايء قائم لألعمال مرمي الع ان . أ

  يائيةإجازة يف اهلندسة الكيم قائم لألعمال م. دمحم زينو

 ادلع دون
 الشهادة اليت حيملها الوظ فل االسم

 دكتورا  يف الفيزايء الطبية قيد التعيني مدرس/عائد من االيفادمعيد / علي شاهني د.
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 كلية  الزراعة 
   هواتف الكلية:

 8823888/333  اهلاتف: -
 8823888/333  الفاكس : -
 univ.edu.sy-hama@agriالربيد االلكرتوين :   -

 العنوان:
 شارع محاه. -سلمية
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   .9/9/3122ثلزرثع  يف سيمة  يف  إداثث لية  مت
 :Vissionالرؤية 

 صناعات من هبا يرتبط ما ولل ثإلنتاجة  ثدلشاريع يقوخ ثالستثمار عيى قادرين زرثعةني مهناسني إعاثد

 وثإلباثع ثلتفمري إىل فقط، ثلوظةف  إىل ليوصول ثلشهادة عيى ثحلصول يف ثلتفمري ثلطالب من ونقل حتويية .

  .وثزدىار ثلوطن مستقبيو بناء يف ثدلعيومات توظةف ولةفة 
 إذ تسعى ثلمية  أن ميتيك خرجيةها ثدلهارثت ثلتالة :

 آمن، غذثء أتمني يف وثدلسامه  وثالنتماء ابدلسؤولة  وثلشعور ثلزرثعي ثدلهناس باور عرف  وثلوعيثدل -

 .ثجملتمع وأفرثد وثدلزثرعني مع ثلبادثني ثلتوثصل عيى وثدلقارة
 .مستاثم بشمل ثلزرثعة  ثدلوثرد وتوظةف إدثرة -

 معها وثلتمةف ثدلناخة  ثتثلتغري  وأثر ثحلةوي وثلتنوع ثلطبةعة  وثدلوثرد ثلبةئ  أمهة  إدرثك -

 .ودميوم  بفعالة  ثستخاثمها إىل ثلتوصل وطرثئق وتاثخالهتا ثإلنتاج عناصر إدرثك -

 .ثلصي  ذثت وثلصناعة  ثلزرثعة  ثدلنشآت إدثرة عيى ثدلقارة -

 .ثلزرثع  رلاالت يف ثدلستجاثت دلعاجل  ثدلالئم ، ثلتقاانت توظةف عيى ثدلقارة -

 .ثلعيمي وثلبحث وثدلستمر ثلذثيت ثلتعيم خالل من ثدلهين ثألدثء تطوير عيى ثدلقارة -

 .ثدلهن  أبخالقةات ثاللتزثم -

 ثدلقارة عيى إجياد ديول ليقضااي وثدلشالل ثلزرثعة  ثلطارئ  وثدلستاثم  ثليت يعاين منها ثدلزثرعون. -

 :Missionالرسالة 
 تنبع رسال  لية  ثلزرثع  رسال  جامع  محاه ثلاثعة  إىل: -
تطوير ثدلعرف  وتقامي أداثها لطالهبا، وأنفعها جملتمعها، بغة  ثدلسامه  يف ثلتنمة   ثلعمل عيى -

 ثدلستاثم  ليوطن، وثدلسامه  يف بناء ثحلضارة ثإلنسانة .
 وعيى ىذث ثألساس فإن رسال  ثلمية  ىي: -
جة  تعويا ثلطالب عيى أصول ثلقةادة ثجلةاة يف ثلعيم وثإلشرثف عيى ثدلشاريع ثلزرثعة  وثإلنتا -

 وثلبةئة . 
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 :Goalsاألهداف 
 هتاف لية  ثلزرثع  يف جامع  محاة إىل:       
هتةئ  بةئ  جامعة  مالئم  لنجاح ثلطالب وتطوير ثألنشط  ثلطالبة  وخامات ثلرعاي  ثالجتماعة  ثليت  .2

  .تقامها ثلمية  ليطالب
  .ورسالتها وغاايهتا ثالسرتثتةجة  تطوير ثلقارثت ثإلدثري  وثلتنظةمة  لمية  ثلزرثع  مبا يتفق مع رؤيتها .3

 .تقوي  ثلعالق  بني ثلميةـــ  وخرجيةها .4

زايدة موثرد ثلتمويل ثلذثيت مبا حيقق ثلتوثزن يف موثزن  ثلمية  وثالعتماد ثلمامل عيى ثلذثت يف متويل  .5
  .أنشط  ثلمية 

ثالعتماد وضبط ثحلصول عيى ثالعتماد وحتقةق جودة ثلربثمج ثأللادمية  من خالل تطبةق معايري  .6
 .ثجلودة

زايدة قارة ثلمية  عيى ثدلسامه  يف ثلتنمة  ثلريفة  وخام  ثجملتمع وثلبةئ  وتفعةل دور ثلوداثت ذثت  .7
 .ثلطابع ثخلاص وتسويق خامات ثلمية  ثلتعيةمة  وثلبحثة  وثلتطبةقة  وثالستشاري 

 .تطوير ثلبحث ثلعيمي وثلارثسات ثلعيةا .8
ة  من خالل تاريب ثلقةادثت ثأللادمية  وثإلدثري  ومعاونةهم وثإلدثريني تنمة  ثدلوثرد ثلبشري  ليمي .9

 .وثلعاميني
إتباع سةاس  ثلتطوير ثدلستمر ليمادر ثلتاريسي من خالل ثشرتثلو ابلاورثت ثلتاريبة  وثلناوثت   .:

جملال وثدلؤمترثت دثخل وخارج سوراي لضمان ثلتفاعل ثإلنساين وموثلب  ثلتطور ثإلقيةمي وثلعادلي يف ث
  ثلزرثعي

زايدة معاالت نقل وثستخاثم ثلتمنولوجةا ثلناجت  من ثلبحوث ثألساسة  وثلتطبةقة  ألعضاء ىةئ   .21
ثلتاريس ومعاونةهم وطالب ثلارثسات ثلعيةا ابلمية  لاعم ثلتنمة  ثالقتصادي ، وثلتصاي 

 ليقضااي ثليت توثجو سمان ثحملافظ .
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   جملس الكلية:

 يتألف رليس ثلمية  من :
 رئةسا   ماجا موسىد.  ثلمية    عمةا

 عضوث   بشار ثلشةخد.  ليشؤون ثلعيمة انئب ثلعمةا 
 عضوث   ثيهاب ثلضماند.  انئب ثلعمةا ليشؤون ثالدثري  وثلطالب

 عضوث   ايسني ثلعريفيد.  رئةس قسم ثالنتاج ثحلةوثين
 عضوث   ثلطحيي عبا ثلوثداد.  رئةس قسم عيوم ثألغذي 

 عضوث   د. مرعي غضنفر تاج ثلنبايترئةس قسم ثإلن
 عضوث   سامر ثلطعم د.  رئةس قسم ثالقتصاد ثلزرثعي

 عضوث   د. عال ماور رئةس قسم ثدلوثرد ثلطبةعة  ثدلتجادة وثلبةئ 
 عضوث   لةيى ثلضحاكد.  ممثل نقاب  ثدلعيمني 

 عضوث   شادي غضنفر ممثل ثالحتاد ثلوطين لطيب  سوري  
 

 ة مليس سكاف: السيد الدايرةلس رييس يقوم أبمانة سر اجمل
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 ارر الكلية :خم
  الكيميا                     ربخم -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خمرب احلاسوب -8

 

 خمرب النبات -3
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 خمرب احلشرات -2

 
 

  األغذية خمرب علوم -5

 
 

 خمرب اإلنتاج احليواين -6
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 خمرب الدراسات العليا -7
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 أعضبء اهليئة التدريسية
 

رد  التعيني يف  
 جامعة البعث

 االختصاص
 املؤهالت العلمية 

 لتخرج/اجلامعة/البلداعام 
 املرتبة العلمية

 االسم
 نوعها  اترخيها

 

3128 
 )جامع  محاه(

فةزيولوجةا 
 ثلاوثجن

دلتورثه يف ثذلناس  ثلزرثعة  
 3118من فرنسا لعام 

أستاذ  3118
 د. ماجد موسى مساعا

 

ثنتاج أشجار   3124
 مثمرة

دلتورثه يف ثلبساتني 
من ثالحتاد  3::2لعام

 ثلسوفةايت سابقا  
أستاذ  3111

 د.مرعي غضنفر مساعا

 

3124 

لةمةاء 
فةزايئة  
ولةمةاء  
 لهرابئة 

دلتورثه يف ثلعيوم 
ائة  من جامع  ثلمةمة

 :::2ثلقاىرة لعام
 د. غازي العبد هللا مارس 3111

 

 مرثقب  ثجلودة 6::2
دلتورثه يف ىناس  عميةات 

-ثألغذي  من جامع  اننت
 فرنسا

3114 
أستاذ 
 د. دمحم نيوف مساعا
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3129 
 )جامع  محاه(

 
دلتورثه ثلفيسف  يف 
ثالقتصاد ثلزرثعي من 

 مصر -جامع  ثلقاىرة 
 د. ايهاب الضمان مارس  3129

 

3129 
 )جامع  محاه(

دشرثت 
 ثقتصادي 

دلتورثه يف ثحلشرثت 
من جامع   ثالقتصادي 
 3126ثلبعث 

 د. رشار الشيخ مارس  3129

 

3129 
 )جامع  محاه(

ثلسةاسات 
 حلرثجة ث

دلتورثه يف ثلبةئ  وثلتنوع 
ثحلةوي ودينامةمة  ثلتغةري 

 فرنسا–من جامع  تولوز 
311: 

 . عال مدورد مارس 3123

 

3129 
 )جامع  محاه(

 تمثةف زرثعي
دلتورثه يف ثالقتصاد 

ثلزرثعي من جامع  ثلبعث 
3125 

 د. سامر طعمة مارس  3129

 

3129 
 )جامع  محاه(

خصوب  ثلرتب  
 وتغذي  ثلنبات

دلتورثه يف ثلرتب  
وثستصالح ثألرثضي من 

 3124جامع  ثلبعث 
 د. حيدر احلسن مارس  3129

 

3129 
 ع  محاه()جام

 أمرثض ثلنبات
ثه ثلفيسف  يف ثلعيوم دلتور 

من جامع  ثلقاىرة  ثلزرثعة 
311: 

 د. خالد قاسم مارس  3129
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3129 
 )جامع  محاه(

 مبةاثت

و دلتورثه يف ثدلبةاثت 
من جامع   ثستخاثماهتا

-أفنةون و بالد ثلفوليوز
 :311 فرنسا

 د. صخر عجوز مارس  3129

 

3129 
 )جامع  محاه(

 ورثثي حتسني
 ليحةوثن

دلتورثه ثلفيسف  يف ثلعيوم 
 من ثلزرثعة 

 .:311جامع  ثلقاىرة 
 

 د. حارث محاد مارس  3129

 

3129 
 )جامع  محاه(

 صح  دةوثن

دلتورثه يف ثلعيوم ثلطبة  
ثلبةطري  قسم ثلصح  ثلعام  
وثلطب ثلوقائي من جامع  

 3127محاه 

 د. نزار سليمان مارس  3129

 

3129 
 اه()جامع  مح

 ثألدةاء

 ثلاقةق 

 ثحلةاة عيم يف دلتوثره

 دمشق جامع من  ثلنباتة 
3127 

3129 
مارس 
 د. عبد الواحد الطحلي متمرن

 

3129 
 )جامع  محاه(

 وقاي  نبات
دلتورثه يف وقاي  ثلنبات من 

تونس  –جامع  قرطاج 
3123 

 د. علي ديبو مارس  3129
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3129 
 )جامع  محاه(

 فةزيولوجةا

 ثحلةوثن
 رثعة ثلز  ثذلناس  يف ورثهتدل

 د. ايسني العريفي مارس  3129 3126 تثثلفر  جامع من 

 

3129 
 )جامع  محاه(

تصنةف 
ثرثضي 

وثستشعار عن 
 بعا

دلتورثه يف عيوم ثألرثضي  
 3123 جامع  ثلقاىرة

3129 
مارس 
 د. قيس سلطان متمرن

 
3129 

 )جامع  محاه(
دلتورثه يف ثذلناس  ثلزرثعة   تربة  نبات

 3126ن جامع  تشرين م
 د. إميان مسعود مارس  3129
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 أعضبء اهليئة الفنية
 

رد  التعيني يف  
 جامعة البعث

 املؤهالت العلمية  االختصاص
 لتخرج/اجلامعة/البلداعام 

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها  اترخيها

 

3126 
 )جامع  محاه(

 3126  ماجستري يف ثذلناس  ثلزرثعة ثالنتاج ثحلةوثين
مشرف 
عيى 
 ثألعمال

 ظالل الصافتلي

 

3126 
 تربة  نبات )جامع  محاه(

دلتورثه يف ثذلناس  ثلزرثعة  
من  قسم ثحملاصةل ثحلقية 

 3129جامع  ديب 
3126 

قائم 
 حياة الياسني ابألعمال

 

3126 
 تربة  نبات )جامع  محاه(

 ثحملاصةل ثحلقية يف دلتورثه 
 3126 3128من جامع  تشرين 

ئم قا
 ليلى الضحاك ابألعمال

 

3129 
 )جامع  محاه(

 3129 ماجستري يف ثذلناس  ثلزرثعة  ثحملاصةل ثحلقية 
قائم 

 رجيينا ملوك ابألعمال

 
3131 

 )جامع  محاه(
ثلمةمةاء 
 3131 ماجستري يف ثلعيوم ثلمةمةائة  ثلعضوي 

قائم 
 غالية الدابغ ابألعمال
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3131 

 )جامع  محاه(
 3131 اجستري يف ثذلناس  ثلزرثعة م ثذلناس  ثلريفة 

قائم 
 داوود ملوك ابألعمال

 

3128 
 )جامع  محاه(

ثالقتصاد 
 ثلزرثعي

 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة 
3 

128 
 حممود عاشور معةا

 

3128 
 )جامع  محاه(

 سامل سليمان معةا 3128 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة  ثالنتاج ثحلةوثين

 

3129 
 )جامع  محاه(

صاد ثالقت
 ثلزرثعي

 علي عاردين معةا 3129 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة 

 
3129 

 )جامع  محاه(
 عال شاكر معةا 3129 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة  ثالنتاج ثحلةوثين

 

312: 
 )جامع  محاه(

ثالقتصاد 
 إسرا  الشعراين معةا :312 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة  ثلزرثعي
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312: 

 )جامع  محاه(
 أمسا  ديب معةا :312 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة  ج ثحلةوثينثالنتا 

 

3131 
 )جامع  محاه(

ثالقتصاد 
 ثلزرثعي

 عفرا  زينو معةا 3131 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة 

 

3131 
 )جامع  محاه(

 ليايل زين معةا 3131 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة  ثالنتاج ثحلةوثين

 
3132 

 )جامع  محاه(
 دثالقتصا

 لزرثعيث
 رغد احللو معةا 3132 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة 

 
3132 

 )جامع  محاه(
 مساهر احلسني معةا 3132 إجازة يف ثذلناس  ثلزرثعة  ثالنتاج ثحلةوثين
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 المعماريةكلية  الهندسة  
   ىواتف الكلية:
             4488830/088                  مكتب العميد:    -
 4488838/088       مكتب انئب العميد:        -
   4488838/088       املقسم :                    -

                                       4488838/088   
 4488833/088            الفاكس : -
 univ.edu.sy-arc@hamaالربيد االلكرتوين :   -
 

 العنوان:
 .محاه عشار  -سلمية

 

 

mailto:arc@hama-univ.edu.sy


 دليل أعضاء الهيئة التدريسية           جامعة حماه

 

                                          2222 

 

إ /184بداًءإ عيىإ ثدلرةومإ ثجلمهوريإ رقمإ /سيمة إ ثليفإ إ ثدلعماري إ حداثثإ لية إ ثذلداة إ مت
إ .32/5/3142إ /إ بتاريخ331/إ لتعيةمإ ثلعايلإ رقم.ومتإ ثفتتاحإ ثلمية إ بقرثرإ رليسإ ثإ 32/43/3143اتريخإ 

 رؤية الكلية:
أنإ حتققإ لية إ ثذلداة إ ثدلعماري إ ثلرايدةإ يفإ ثلتعيةمإ وثلبحثإ ثلعيميإ وثلتفاعلإ ثإلجيايبإ ثلفعالإ معإ ثجملتمع،إ وثلتوةعإ 

دلداشطإ ثأللادمية إ ابلقارةإ ثالةتةعابة إ وثلربثمجإ ثأللادمية إ ثدلقام ،إ وثلدجاحإ يفإ تطبةقإ معايريإ ثجلودةإ ثلشامي إ يفإ ث
إ ثدلختيف إ ويفإ ثإلدثري إ ثحلايث .

 :رسالة الكلية
تقاميإ أرفعإ مستوىإ يفإ تعيةمإ ثلتصمةمإ ثدلعماريإ وختطةطإ ثدلانإ وتوفريإ ثخلاماتإ ثدلمةزةإ ليمجتمعإ وثدلسامه إ 
ثلفعال إ يفإ تطويرإ مهد إ ثلتصمةمإ ثدلعماريإ وختطةطإ ثدلانإ وذلكإ منإ خاللإ ثةتقطابإ ألثرإ ثلطالبإ لفاءًةإ 

يرإ ثدلداهجإ ثلارثةة إ وتوفريإ ثلتقدةاتإ ثحلايث إ وحتباعإ ثألةالةبإ ثلفعال إ يفإ ثلتعيةمإ عربإ ثلتوةعإ يفإ ثلبحثإ وتطوإ 
إ ثلعيميإ وتقاميإ ثدلشورةإ ثدلتخصص .

 أىداف الكلية:
تزوياإ طالبإ ثلمية إ ابألةسإ ثلعيمة إ وثلقارثتإ ثلتحيةية إ وثدلهارثتإ ثلتقدة إ لارثة إ ثلقضاايإ ثلتخطةطة إ  -

إ ة إ وثحملية إ منإ أجلإ رفعإ مستوىإ أدثءإ ولفاءةإ ثلبةئ إ ثلعمرثنة .ثلوطدة إ وثإلقيةم
أتهةلإ طالبإ ثلمية إ دلمارة إ مهد إ ثلتخطةطإ وثلتصمةمإ ثلعمرثينإ بمفاءةإ عالة إ يفإ خمتيفإ ثجلهاتإ  -

إ ثحلمومة إ وثخلاص .
تاريبإ ثلطالبإ عيىإ وضعإ ثلسةاةاتإ وثلربثمجإ ثلتخطةطة إ ثلمفةي إ إبنتاجإ بةئ إ عمرثنة إ مالئم إ  -

إ ثدلدطق إ معإ مرثعاةإ قةمإ ثجملتمعإ ثلعريب.خلصوصةاتإ 
ثلتسابإ ثدلهارثتإ ثدلهدة إ ثدلتدوع إ وتوظةفهاإ يفإ أعمالإ ثلتخطةطإ وثلتصمةمإ ثلعمرثينإ لاةتخاثمإ ثحلاةبإ  -

ثآليلإ وتقدةاتإ نظمإ ثدلعيوماتإ ومسايرةإ ثلتطورإ ثحلاصلإ يفإ مةاثنإ ثلتخطةطإ وثلتصمةمإ ثلعمرثينإ ممارة إ 
إ وتدظريثً.

شارثتإ ثدلتخصص إ وثخلربثتإ ثلضروري إ ليهةئااتإ وثدلسةسااتإ ذثتإ ثلعالقا إ بقضااايإ ثدلسامه إ يفإ تقاميإ ثالةت -
إ ثلتخطةطإ وثلتصمةمإ ثلعمرثين.

      : أقسام الكلية
 قسم تصميم معماري .      -3
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 ادراة الكلية :
ورئااةسإ ويئاابإ ثلعمةاااإ ليشااسونإ ثلعيمةاا إ تتمااونإ ماانإ عمةاااإ ثلميةاا إ ويئاابإ ثلعمةاااإ ليشااسونإ ثإلدثرياا إ 

إ ثلاثئرةإ .
 على عمادة الكلية كل من :تعاقب 
  إ إ إ إ إ إ إ إ إ 3142إ إ -إ 3142د.إ مجةلإ إ دزوريإ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ
  3131إ  –إ 3142إ إ إ إ إ أ.دإ .إ عباإ ثلرزثقإ ةاملإ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ 
  إ ثلعمةاإ ثحلايلإ إ -إ 3131د.إ مجةلإ دزوريإ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ

   جملس الكلية:

 يتألفإ رليسإ ثلمية إ منإ :
 

 رئيسا   د . مجيل حزوري عميد الكلية  
إ عضوثإً إ دإ .إ دمحمإ نةوفإ يئبإ ثلعمةاإ ليشسونإ ثإلدثري إ وثلطالبإ 

إ عضوثإً إ برثقإ غريبد.إ إ يئبإ ثلعمةاإ ليشسونإ ثلعيمة إ 
إ عضوثإً إ إ هالإ قداقجيإ م.إ ممثلإ نقاب إ ثدلعيمنيإ 

إ عضوثإً إ ةسىإ عسمرعدمحمإ إ ثلطالبإ ممثلإ ثالحتادإ ثلوطينإ لطيب إ ةوري إ 
 

 ينو لوقاإأ . ليندا يقوم أبمانة سر اجمللس رئيس الدائرة : 
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إ 
 

    : ارر الكليةخم
 : خمرب احلاسوب
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 مراسم الكلية      
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 أعضبء اهليئة التدريسية   :

 الفنيةأعضبء اهليئة 

ردء التعيني  
 االختصاص امعة اجليف 

 املؤىالت العلمية 
 ج/اجلامعة/البلدعام التخر 

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها  اترخيها

 

إ 4993 إ تصمةمإ معماري  ثلعمارةإ ثلاثخية دلتورثهإ يفإ 

إ منإ جامع إ فروتسوثف إ 3112 أةتاذإ 
إ مساعا  د. مجيل حزوري

 

إ 3148 إ ختطةطإ مان دلتورثهإ يفإ ختطةطإ ثدلانإ منإ 
إ 3142جامع إ ديبإ 

إ 3142 إ مارس  د. رراق غريب

 

إ 3148 اءإ عيومإ ثلبد
إ وثلتدفةذ

دلتورثهإ يفإ عيومإ ثلبداءإ 
ذإ منإ جامع إ ثلبعثإ 1وثلتدفي

إ إ 3145
إ 3145 إ مارس  د. كارولني فركوح

ردء التعيني  
 االختصاص امعة اجليف 

 املؤىالت العلمية 
 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 املرتبة العلمية
 االسم

 نوعها  اترخيها

 

إ 4989
ىندسة 
إ إ انشائية

إ دبيومإ يفإ ثذلداة إ ثدلانة إ  إ 3118
مشرفإ 
عيىإ 

إ ثألعمالإ 

عثمان الشيخ 
 خليل 
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إ 4991
ىندسة 
 انشائية

إ ثجازةإ يفإ ثذلداة إ ثدلانة  إ 3118
مشرفإ 
عيىإ 
إ ثألعمال

 ميادة عزو

 

إ 3141
التصميم 
 املعماري

إ ثجازةإ يفإ ثذلداة إ ثدلعماري  إ 3141
قائمإ 

ابألعمالإ 
إ معاون

 غيثاء نيوف

 

إ 3112
التصميم 
 املعماري

ماجستريإ يفإ ثذلداة إ 
إ ثدلعماري  إ 3112

مشرفإ 
عيىإ 
إ ثألعمال

 ىال قندقجي

 

إ 4992 دبيومإ يفإ ثذلداة إ  ياطوروغراف
إ ثلطبوغرثفة  إ 3119

مشرفإ 
عيىإ 
إ لاثألعم

 رمي سويدان

 

إ 3141
ىندسة 
 انشائية

إ ثجازةإ يفإ ثذلداة إ ثدلانة  إ 3141 قائمإ 
إ ابألعمال  رىام خدام

 

إ 3141 إ ازةإ يفإ ثذلداة إ ثدلعماري حج عمارة إ 3141 قائمإ 
إ ابألعمال  رزان ردلة
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 :املوفدين وغري املوفدين املعيدين 

 
اتريخ التعيني  االختصاص الشهادة اليت حيملها االسم

 يف اجلامعة
  اإليفادجهة 

ثجازةإ يفإ ثذلداة إ  مىن مشعل
إ ثدلعماري 

مجهوري إ إ 2/9/3149إ تصمةمإ معماري
إ بولونةا

 

ران الشيخ 
 يمارراى

ثجازةإ يفإ ثذلداة إ 
إ ثدلعماري 

  -إ 39/2/3131إ تصمةمإ معماري

ثجازةإ يفإ ثذلداة إ  ىبة اجلمال
إ ثدلعماري 

  -إ 8/2/3134إ تصمةمإ معماري
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 كلية  االقتصاد
 هواتف الكلية :

 200/  2022222 العميدة :
 200/  2220122 الفاكس :

 200/  2223202 انئب العميد للشؤون العلمية :
 200/  2223202 انئب العميد للشؤون اإلدارية :

 200/  2224223 رئيس الدائرة :
   200/ 2220120رئيسة دائرة التعليم املفتوح :                    
 univ.edu.sy-economy@hamaالربيد االلكرتوين :                            

 :العنوان
 الشريعة -محاه  

 
 

mailto:economy@hama-univ.edu.sy
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ومت لفممػػػال لية ابػػػو م لي ػػػاي لي  لتػػػ   4332 6 03  ات  ػػػ  472أحػػػ ال لية ابػػػو  دللتػػػعي ليم ػػػل      ػػػ   

4332 4336 . 
 

 رؤية الكلية:
تسػػ ك ي ابػػو لا ميفػػام م محاة ػػو كػػايف صد تةػػعد م تػػ ل يف لدلةتسػػاح ليم  ابلابػػو وليباتابػػو  يم بابػػو ةم  بػػاح  

ليسعؽ ةن لخلربلح لدلةه و  وحتقابق أع ك ة ا ري لجلعميف لصيامميابو م ت ابها لحلتابػ  يباػام ةةا ػو ع لابػو و تابػو 
 اابف لي ادل .تضاه  ةسمعايح لجلاة اح لدلمق ةو م ليميف

 
 رسالة الكلية :

ي ابػػػو لا ميفػػػام م محاة ػػػو كػػػاع هػػػ  ةةتسػػػو ت  ابلابػػػو  تابػػػو ت لػػػة ع ػػػك   ػػػق  اب ػػػو محاة ابػػػو ةاضػػػب و يم هابػػػة   
 لجيني ةملابز ن ع لاباً وةهااباً و تاباً  يم ةني لحمابامحاح ليسعؽ ةن لي لايػو لدلةه ػو ولدل   ػو  م رلػاق لا ميفػام 

فري ةسػػمعا ليػػاممي  ةملابػػز م  للرلهػػا ووتػػاملة ليباػػ  لدلمب ػػو فابهػػا  و عػػ لم يػػام  ولي  ػػعي لدلايابػػو ولدليفػػلفابو  مػػع 
ةملابػز ةػن لعضػػام لذلاب ػو ليم   سػػابو وةػن لدلػػعني ني لفمل  ػني لم فػػني  ػا  سػػه   مقػ و لخلػػ ةاح  ع ػك ةسػػمعا 

م ليمالابػو لي ػاة و ي  ػب  ولتملػإ  فػافو  ل لي لػة ع ػك لمحػللم  ػع  تسػاه  م ل تقػام رلمل اتاػا ومفػإ محهػع 
 ولدلسم لةو.

 أهداف الكلية:
ت ػػع ل وحتسػػني ليباب ػػو لجلاة ابػػو ةػػن  ػػبق تػػعفري  اب ػػو تػػاابو   فػػافو يمبػػ  لية ابػػو ة هػػعي ليمالابػػو لدلسػػم لةو م  

 ت ابها يم ع ل لدلباين ولدلخمربلح ولدلللفق دتاشاباَ ةإ لخل ط لدلسمقب ابو.
 ا لصياممي  ولامل ي.تب   ظاي ةلل بو ف ًّاق ي جعميف ع ك لدلسمع 

 لي لة ع ك ت ع ل لدلقل لح لي  لتابو و ا  مااتب ةإ ليعل إ لي     وليم ع لح لي ادلابو.
لتػػمق ا  ليةػػعلم  لدلملابػػزيف ةػػن أعضػػام هاب ػػو ليمػػ   ف ولدلػػعني ني ولمافظػػو ع ابهػػا يم ػػع ل ةسػػا اح لية ابػػو م 

 لتااح ليم  ابلابو ولي ةل و ولخل ةابو.
 لػػػ  وليقابػػػاي  ي  لتػػػاح لي  لابػػػو لياظل ػػػو وليم بابقابػػػو ومليػػػ  ي لسػػػا و م حػػػة لدل ػػػةبح ت ػػػجابإ ليباػػػ  لي 

 لا ميفام و ولام  و ولدلايابو.
 ت ع ل  للةج لي  لتاح لي  ابا يم هابة لية املح لدلملابزيف.
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 و مل ة ليم اود لي  ل  ةإ لجلاة اح ولية اباح وةلليز ليباع  ولدل اه  لي  ابا ولدلةتساح لا ميفام و ولامل  
 و ا ج ليق ل.

لي لػػة ع ػػك مةػػج لي  بػػو  سػػعؽ لي لػػة ومليػػ  ايمسػػا  لدل لفػػو لي  لابػػو لدلباشػػليف ولدلهػػا يف لي ل ابػػو ليػػ   م  بهػػا 
 ليسعؽ.

ختػػل ج  ععابػػو ةملابػػزيف و فاب ػػو لدلسػػمعا  ػػام يف ع ػػك لدلاافسػػو ي ايفػػعق ع ػػك أفضػػة فػػل  لي لػػة لدلماحػػو و ةػػػني 
 لحمابامحاح ليسعؽ ةن لخلربلح لدلةه و.

 تعاقب على عمادة الكلية كل من:
       لي يمع  مجاق طبس    
 لي يمع يف أمسهاد   ف 
 لي يمع  ياجع ياجع 
 لي يمع يف أمسهاد   ف 
 لي يمع يف لايي ايتني 
  لي لاب  لحلايل لي يمع  عتلاد  قا 

 
 جملس الكلية:

  م يف رل ف لية ابو ةن :
  ملابساً  عتلاد  قا م.  لية ابو   علاب 

 عضعلً  دمحم مجاق طق ق م.   ةود لفمل  و ولي ب انملب لي لاب  ي 
 عضعلً  فللس لصشقلم.  انملب لي لاب  ي  ةود لي  لابو

 عضعلً  ةاهل ز  م.  ممتة  قا و لدل  لني
 عضعل" هزلع لدل  حم.   ملابف  س  لا ميفام

 عضعلً  ةلع  ليقات لي ايب  ممتة لحتام لي  بو
 عضعلً  و م يعمح  لي ايب ممتة لحتام لي  بو ي   لتاح لي  ابا

 
 .ليساب أك  ي تػػػعي: لي لملليف و قعي  ةا و تل لت ف  ملابس
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 أقسام الكلية:
 الشعبـــــــــة القســـــــــم الرقم

 اختصاص متويل ومصارف قسم االقتصاد 2
  

 أعضاء اهليئة التدريسية

 املؤهالت العلمية املرتبة العلمية االسم
 بلداجلامعة/العام التخرج/

اتريخ التعيني  االختصاص
 يف اجلامعة

 
 اترخيها نوعها

 
 أ.د.كنجو عبود كنجو

 
 أتمامل

 
4337 

 ميمع لع م لي  عي لا ميفام و
 ليملع ة ولامل يف لدلايابو  محاة و 

 9989ا بزغ لدلا ابا 

 
 لي ل اباح لدلايابو

 
9982 

 
 

  مفــــلح دمحمأ.د.هــزاع 
 أتمامل

 
0 9 4337 

 

 لي  عي لا ميفام و ميمع لع م
 تاد   لتربغ يب ميفام ولدلايابو  

9999 

 
تاظاب  و مل يف 
 لا ميفام

 
9982 

 Hazza'CVEN.pdf HazzaCVAR.pdf 

 
 دمحم مجال طقطقد.أ.

ميمع لع م لي  عي لا ميفام و محاة و  4339 أتمامل
 9993 جنو   عيع اباأوتةا  ا

ليمخ ابط 
 لا ميفامي

 
9982 

 

 
 د.أمسهان خلف

أتمامل 
 ةساع 

4333 
ميمع لع م لي  عي لا ميفام و  
 ع عي ةايابو وةيفلفابو   لاحتام 

 9993 ليسعفابايت

 
تاباتاح ةايابو 

 و ق  و

 
9982 

 

 
 د.عثمان نقار

أتمامل 
 ةساع 

 ميمع لع م لا ميفام 4392
 ةع باب ابه لصول  فل سا  محاة و

 
لدل اجلو لآليابو 
 ي ل  عةاح

 
9982 

 

 
 د.أايم ايسني

أتمامل 
 ةساع 

4392 
 ميمع لع م لماتبو

  س  لماتبو محاة و 
 4393ت ل ن

 
 زلاتبو  مل  و

 
4390 
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 د.سلمان معال

أتمامل 
 ةساع 

4392 
 ميمع لع م لا ميفام

  لحيفام   ت ل ن ليبمل ابو
4339 

 
  حيفام

 
4394 

 

 
 د.فراس األشقر

 4392 ة  س
 ميمع لع م لا ميفام

4393 
 

  مل يف أعلاق
 

4394 
 

 
 د.حسن صاحل أمحد

 4393 ة  س
 ميمع لع م لا ميفام

  س  لماتبو  محاة و ح ب 
4338 

 
 زلاتبو

 
4393 

 
 أعضاء اهليئة الفنية

اتريخ التعيني  
 يف اجلامعة

 االختصاص
 املؤهالت العلمية 

 جلامعة/البلدعام التخرج/ا
 املرتبة العلمية

 االسم
 امسها  اترخيها

 

4339 
 

م  عي م لتاح ع ابا م  مل يف لصعلاق   مل يف أعلاق 
  محاة و ح ب 

 د.أنس خلوف  امل   صعلاق   4339

 

 محازيف م لذلا تو لدل  عةاتابو   لرلاباح  4337
  محاة و ليب   كص 4336

  امل   صعلاق 4337
 ة اود  

 ة اللبابيدي فاطم

 

 محازيف م لذلا تو ليةهل ملابو حاتباح  حاتباح  9998
  محاة و ليب  7999

ة لفو ع ك  4338
 لصعلاق 

 روال عبود

 

4392 
ها تو 

ليربرلاباح و ظ  
 لدل  عةاح

 محازيف  ة ابو لذلا تو لدل  عةاتابو جباة و 
 4338 ليب  

  امل   صعلاق
 ملى أزهر ة اود  
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 محاة و 4390م لا ميفام  ةامحسمري تسع ق 4397
 مة ق

 د.ماهر زيد  امل   صعلاق 4397

 

 محاة و 4343ةامحسمري م لا ميفام  دتع ة وةيفا ؼ 4398
 كايف

 فداء سرميين  امل   صعلاق 4343

 د.فادي بطمان  ة  س ةمللد 4349 ميمع لع م لا ميفام محاة و ح ب  لتعلؽ ةايابو 4349 ا عمح 
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 ية  التربية كل
 ىواتف الكلية:

 0225252300                     العميد : -
 022/ 5552022 انئب العميد للشؤون اإلدارية: -
 5220502-5255255  ادلقسم : -
 5252302/022 انئب العميد للشؤون العلمية: -
 5222020  الفاكس : -
 5542422/022رئيس الدائرة :  -

 univ.edu.sy-edu@hama:   ين :الربيد االلكرتو                    
 الشريعة -محاه     :  العنوان

 
 
 60/3/4003 اتريخ 442 رقم اجلمهوري ابدلرسوم الكلية إحداث مت

 من دفعة أول واستقبلتطالب )التعليم النظامي +التعليم ادلفتوح(، 04650 ادلسجلٌن الطالب عدد وبلغ
 4002/4003 راسي الد للعام لطالبا

mailto:edu@hama-univ.edu.sy
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  رؤية الكلية:
إن كلية الرتبية جبامعة محاة تعترب مؤسسة تربوية أكادديية تسعى إىل حتقيق اجلودة والتميز يف رلال التعليم وإجراء 

حيقق  البحوث الرتبوية والنفسية زللياً وإقليمياً، ونشر ادلعرفة وخدمة اجملتمع داخل السياق الثقايف للمجتمع ومبا
 التنمية الشاملة وادلستدامة. 

كما تعمل على ترقية ادلعرفة الرتبوية وتطبيقاهتا خلدمة اجملتمع و التعليم والتعلم، و تطويرىا يف كافة ادلستوايت 
سواء كان ذلك يف التعليم  ما قبل اجلامعي واجلامعي و العايل، مبا حيقق تنمية بشرية رلتمعية شاملة ومستدامة 

 سوري والعريب والعادلي.للمجتمع ال

 :وتستند ىذه الرؤية إىل
 .أن الرتبية والتعليم مهنة متسارعة التطور معرفيا وتقنيا       -
إدراك تغًن دور ادلعلم من انقل وملقن إىل ميسر ومنسق للتعيلم ومدير للعملية التعليمية وسلطط ذلا        -

 .وملهم لإلبداع والعمل بروح الفريق والتعلم الذايت
 .اعتبار ادلعلم ذي اجلودة والتميز أساس صلاح كليات الرتبية، وحتقيق مهامها       -
 .أن كلية الرتبية ذلا دور رلتمعي ثقايف أكرب من رلرد إعداد ادلعلمٌن وتدريبهم       -

 رسالة الكلية:
كافة مستوايتو ، وإعداد تتحدد رسالة كلية الرتبية جبامعة محاة يف العمل على التطوير ادلستمر للتعليم ب 

معلمٌن متميزين وفقاً للمعايًن ادلرجعية الوطنية السورية للجودة الشاملة يف التعليم من حيث التأىيل ادلعريف 
والرتبوي ادلهين يف رلاالت وختصصات علمية وتربوية سلتلفة تليب حاجات وزارة الرتبية واجملتمع ومتطلبات سوق 

تيح الكلية الفرصة لتنمية ادلعلمٌن مهنياً أثناء اخلدمة ابلتعاون مع وزارة الرتبية العمل بكافة قطاعاتو ، كما ت
ومديرايهتا، وادلؤسسات ادلعنية ابلرتبية والتعليم ،وتنمية اجملتمع من خالل تقدمي اخلدمات التدريبية واالستشارية 

دىا وتوطينها ،مبا يتوافق مع خصائص ، واجراء البحوث الرتبوية والنفسية ،شلا يساعد على إنتاج ادلعرفة وتولي
 البيئة احمللية السورية ،والعمل على نشر ثقافة اجلودة الشاملة يف التعليم يف اجملتمع السوري والعريب .
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 أىداف الكلية: 
 تنفيذ السياسة الرتبوية يف اجلمهورية العربية السورية . .0
ة للعمل يف اجملاالت الرتبوية والتعليمية والنفسية توفًن القوى البشرية ذات الكفاية العلمية العالية الالزم .4

 ويف التخصصات النوعية ادلتصلة فيها .
 النهوض ابلبحث الرتبوي والنفسي وتطويره. .6
تلبية حاجات اجملتمع من معلمي الصف يف احللقة األوىل من التعليم األساسي  وادلدرسٌن يف احللقة  .2

 الثانوي . الثانية من التعليم األساسي ومرحلة التعليم
تلبية حاجات اجملتمع من الكوادر الرتبوية الالزمة للعمل يف مؤسسات رعاية األطفال و دور احلضانة  .2

 ورايض األطفال ،وادلؤسسات ادلعنية برتبية األطفال.
إعداد ادلعلمٌن للمرحلة األوىل من التعليم األساسي، وأتىيل مدرسي ادلواد االختصاصية للمرحلتٌن  .3

 ثانوية وجلميع التخصصات. رفع ادلستوى ادلهين والعلمي للعاملٌن يف ميدان الرتبية والتعليم.اإلعدادية وال
ادلساعدة يف حل ادلشكالت الرتبوية والتعليمية والنفسية  يف البيئة احمللية واجملتمع بشكل عام، وتوثيق  .4

دمات البحثية دلؤسسات العالقة بٌن الكلية وسلتلف مؤسسات اجملتمع ،وتقدمي االستشارات العلمية واخل
 التعليم  النظامي وغًن النظامي مبا خيدم ادلدرسة واجملتمع. 

تبين مفهوم اجلودة الشاملة وتطبيقو داخل الكلية وعلى مستوى التعليم العايل والتعليم  ما قبل اجلامعي،  .5
 واالىتمام ابلتقومي الذايت فكراً وشلارسة واالستعداد للتقومي اخلارجي .

 يات ادلهنة بٌن أعضاء اذليئة التدريسية وطالب الكلية والعاملٌن نشر أخالق .6
 إجراء البحوث والدراسات يف سلتلف اجملاالت الرتبوية والنفسية.  .00
تبىن مفهوم اجلودة الشاملة وتطبيقو داخل الكلية، والتعليم ما قبل اجلامعي واالىتمام ابلتقومي الذايت  .00

 قومي اخلارجي، هبدف التطوير ادلستمر.ثقافة وشلارسة ومتابعة واالستعداد للت
النظر إىل عملية االعتماد األكادديي للكلية ضمن اجلامعة على أهنا اعرتاف أكادديي بكلية الرتبية  .04

 ورسالتها يف اجملاالت اليت ذكرت. 
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دمج التكنولوجيا يف رلاالت تكوين ادلعلم والبحوث الرتبوية، وترقية استخداماهتا يف رلاالت التعليم لعايل  .06
 والتعليم قبل اجلامعي.

تقدمي خدمات حبثية واستشارية وتطورية دلؤسسات التعليم غًن النظامي، العامة واخلاصة ، مبا خيدم  .02
 ادلدرسة واجملتمع .

  :الكلية خمابر
 .اسوب احل يسلرب  .0
 .علم وظائف األعضاء والبيئة سلرب .4
 .االحياء والبيئة علم سلرب .6

 رللس الكلية:
 يتألف رللس الكلية من :

 رئيساً  . نورا حاكمود الكلية   ةعميد
 عضواً  أمحد الكنجد.  انئب العميد للشؤون اإلدارية والطالب 

 عضواً  معتز العلوايند.  انئب العميد للشؤون العلمية 
 عضواً  معتز العلوايند.  نقابة ادلعلمٌن شلثل 

 عضواً  زيد حلبية شلثل االحتاد الوطين لطلبة سورية 
 عبد الرمحنة ردينة الدائرة: ادلهندس ةيقوم أبمانة سر اجمللس رئيس

 كلية الرتبية  ةعميد
 ادلؤىالت العلمية ادلرتبة العلمية االسم

 اجلامعة/البلدعام التخرج/
عيني الت اتريخ االختصاص

 يف اجلامعة
 

 اترخيها نوعها

 4005 مدرس  د.نورا حاكمة
دكتوراه يف ادلناىج وطرائق 

-/ جامعة البعث4005التدريس/
 سورية

طرائق تدريس 
 الرايضيات

06/2/
4006 
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 أعضاء اذليئة التدريسية
 االسم

 ادلؤىالت العلمية ادلرتبة العلمية
 االختصاص اجلامعة/البلدعام التخرج/

التعيني  اتريخ
  يف اجلامعة

 اترخيها نوعها

 4006 أستاذ د. درغام الرحال

/أكادديية العلوم 0664دكتوراه/
 الرتبوية

 -معهد البحوث العلمية للمعوقٌن 
 موسكو

علم نفس ذوي 
االحتياجات 

 اخلاصة

02/4/
0664 

 

/جامعة  5002دكتوراه / 5005 مدرس د. دمحم مرزا
 القاىرة/مصر

ربية اصول تربية /ت
 مقارنة

55/22/
5002 

 

 د.ماجدة موسى
أستاذ 
 5025 مساعد

/جامعو 5002دكتوراه/
 تربية خاصة دمشق/سورية

22/25/
5025 

 

 5022 مدرس د.دارين الرمضان
/جامعة 5022دكتوراه/

 دمشق/سورية

علم نفس النمو 
الطفولة  –

 وادلراىقة
/5022/ 

 

 4005 مدرس  د.شكرية حقي
جامعة دمشق -دكتوراه 

 /سورية4006/

ادلناىج وطرائق 
تدريب  -التدريس

 ادلعلمٌن

60/2/
4005 

 

 4005 مدرس  نسرين علي زيد
دكتوراه مناىج وطرائق تدريس 

 سورية -/جامعة دمشق4002/

مناىج وطرائق 
تدريس اللغة 

 العربية

42/00/
4002 
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 4005 مدرس  د. أمحد الكنج
 /4006دكتوراه يف علم النفس/

 سورية-جامعة دمشق 
 لم النفس الرتبويع

60/2/
4005 

 

 4005 مدرس  د.معتز العلواين
دكتوراه يف ادلناىج وطرائق 

 /4002التدريس/
 سورية-جامعة دمشق

طرائق تدريس اللغة 
 العربية

/4005/ 

 
 4005 مدرس  د.لينا حسن

 دكتوراه يف الرتبية
 سورية-جامعة دمشق

الرتبية ادلقارنة 
 /4005/ واإلدارة الرتبوية

 
 4005 مدرس  ورا حاكمةد.ن

دكتوراه يف ادلناىج وطرائق 
-/ جامعة البعث4005التدريس/

 سورية

طرائق تدريس 
 الرايضيات

06/2/
4006 

 

 4005 مدرس  د.دارين سوداح
-دكتوراه يف ادلناىج طرائق تدريس 

 سورية-/جامعة دمشق4004/

ادلناىج وطرائق 
تدريب  -التدريس

 ادلعلمٌن

44/2/
4006 

 

 4006 مدرس  سند.أمساء احل
دكتوراة يف القياس والتقومي الرتبوي 

/ جامعة دمشق 4006/-النفسي
 سورية-

التقومي والقياس يف 
 الرتبية

60/2/
4006 
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 4006 مدرس  د.دمحم علي سليمان
-دكتوراه يف علم النفس اإلجتماعي

 سورية-/جامعة دمشق4006/
علم االجتماع 

 الرتبوي
42/4/

4006 

 

 د. ىبة البوشي

س مدر 
قيد 
 التعيٌن
 

4040 
دكتوراه يف قسم ادلناىج و طرائق 

/ جامعة 4040/-التدريس
 سورية-دمشق

طرائق تدريس 
 األحياء

00/6/
4006 

 
 

 أعضاء اذليئة الفنية 
 

التعيني  اتريخ
 يف اجلامعة

 االختصاص
 ادلؤىالت العلمية

 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 ادلرتبة العلمية
 االسم

 امسها اترخيها

 

04/00/
4002 

مناىج وطرائق 
 تدريس

-/جامعة دمشق4006/-دكتوراه 
 سورية

 د. دمحم ملحم قائم ابألعمال 4002

 

0/04/
 الرتبيةفلسفة  4002

-/جامعو دمشق4000/-دكتوراه
 د. وائل سعيد عمالقائم ابأل 4000 سورية

 

04/4/
4006 

 علوم طبيعية
دبلوم -اجازه يف العلوم الطبيعيو

/جامعو 4006/-اتىيل تربوي
 سورية -حلب

4006 
 عمالقائم ابأل

 أ.ملك يونس معاون
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2/0663 
 

ادلناىج 
وطرائق 
 التدريس

دكتوراه يف ادلناىج وطرائق 
-/ جامعة دمشق 4002التدريس/

 سورية
مشرف على  4000

 األعمال
د. أمحد عبد 
 هللا اخلطاب

 

00/5/
4040 

 تربية الطفل
-البعث  -4006 – دكتوراه

 سورية
 ميان مشا قائم ابألعمال 4040

 

46/4/
4040 

 أصول الرتبية
 – ماجستًن يف أصول التدريس

 سورية -دمشق  – 4005
 انعام درويش قائم ابألعمال 4040

 

02/6/
4040 

 تقنيات التعليم
و حاسوب 

 تربوي

 - دمشق – 4003 –دكتوراه 
 سورية

 علي حراب قائم ابألعمال 4040
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 كلية التربية الرياضية
 ىواتف الكلية :

 6565222/200  العميد : -

 6662226/200            النائب اإلداري -

 6566236/200  النائب العلمي -
 6572122/200رئيس الدائرة               -

 6566222/200  ادلقسم : -

             6560227 /200    

 6565227/200            الفاكس :  -

 univ.edu.sy-sport@hamaالربيد االلكًتوين:   -
 .ادللعب البلدي -محاه             العنوان:

 

mailto:sport@hama-univ.edu.sy
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 ومت افتتاح  03/6/4332بتاريخ  472أحدثت كلية الرتبية الرايضية جبامعة البعث ابدلرسوم اجلمهوري رقم
/ ر زلافظةةة هةةام ر مدي ةةة 4336-4332ث مةةب بدايةةة العةةام الدراسةة  /الكليةةة ر رحةةام ةامعةةة البعةة

 الباسل الرايضية .
  هتةةدا الكليةةة عد ع ةةداص ادل تتةة  ر سلتلةةب فةةرواي الرتبيةةة الرايضةةية و مةةيلهم ة ةةتو   ةةا  مةة  ادلعرفةةةة

ضية ابضإضافة عد وادلهارات وعد ع داص األطر الرايضية القاصرة  لى ادلشاركة ر برامج خدمات الرتبية الراي
 اضإسهام ر التو ية الرايضية وتطوير الرتبية الرايضية وحل مشكالهتا .

  صرةةة اضإةةازة ر الرتبيةة الرايضةية ومةدة الدراسةة أربةب سة وات ل يةل  هةاةمت ح كليةة الرتبيةة الرايضةية جبامعةة
  صرةة اضإةازة .

 
 :رؤية الكلية

و ميل ةيل م  الشبام يواكب أحدث ادل تجدات ر اجملاالت العمل  لى أن تكون كلية رايصية ر ع داص  
الرتبوية ويتود مهمة التعليم والقياصة الرتبوية وفق اضإطار الفكري واالةتما   وتعزيز مكانة الرايضة ر خدمة 

م اجملتمب وادل امهة ر حل مشاكله وتعميق الو   الثقار والتطوير ادلهين وتقدمي نو ية متميزة م  التعلي
 والتدريب ت مح أبن يكون اخلريج قاصراً  لى أصاء رسالتةه الرتبوية ة تو  نو    ايل.     

 :رسالة الكلية
ت عى كلية الرتبية الرايضية جبامعة هاة عد توفري بيئة تعليمية متميزة م  أةل ع داص اخلرجي  م  ذوي األصوار  

ذات العالقة م  خال  تطوير معارفهم ومهاراهتم وقدراهتم ةا التعليمية والقياصية للعمل ر ادلؤس ات واذليئات 
 ميك هم أن يتبحوا مطلع  معرفيا وشلارس  مه يا وملتزم  أخالقيا لي امهوا ر التغيري االجيايب ر اجملتمب.

 : أىداف الكلية
ادلعرفة وادلهارات  .ع داص ادل تت  ر سلتلب فرواي الرتبية الرايضية، و ميلهم وتزويدمم ة تو   ا  م 1

 الرايضية ة  فيهم ادل تتون ر التدريب واضإصارة جلميب مراحل التعليم ر اجملا  الرايض .
 .ع داص األطر الرايضية القاصرة  لى ادلشاركة ر برامج خدمات الرتبية الرايضية. 4
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الهتا ةا ر ذلك اضإسهام ر .اضإسهام ر التثقيب الرايض  ور تطوير الرتبية الرايضية والعمل  لى حل مشك0
 صورات التأميل والتدريب والتعليم ادل تمر.

.تطوير وسائل البحث والتعليم وأصو  التدريس ووضب ادلؤلفات العلمية اجلامعية وادلرةعية وتوفريما، 2
 وعحداث ادل ابر الالزمة للبحث العلم .

تلة ر اجلمهورية العربية ال ورية وكليةات .حتقيق التعاون العلم  ب  الكلية وسلتلب ادلؤس ات ذات ال2
الرتبية الرايضية العربية واألة بية هبدا تطوير البحث العلم  والدراسات العليا وتوحيد م امج كليات الرتبية 

 الرايضية ر الوط  العريب.
 بياً وصولياً..اضإسهام وادلشاركة ر سلتلب ادلؤمترات وال دوات العلمية وحلقات البحث العلم  زللياً و ر 6

 .تشجيب ال شاط الرايض  والعلم  والثقار والفين واالةتما  7

 األقسام:
 صائرة كلية الرتبية الرايضية 
 شعبة االمتحاانت +  شعبة نظم ادلعلومات 
 أم  ادل توصاي ومعتمد الرواتب 
  الديوان +  شعبة  شؤون العامل 
   شعبة شؤون العامل 
 أمي ة ادلكتبة +معتمدة بيب كتب 
 سكراتراي العميد 
 سكراتراي نوام + مكتب فين + متابعة 
 شعبة شؤون الطالم + شعبة  نظم ادلعلومات 
 التجهيزات الرايضية 
  مراقبة الدوام 
 شعبة نظم ادلعلومات 
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 ادلخابر:
 سلرب احلاسوم. – 1
 سلرب التجهيزات الطبية. – 4
 سلرب ادلعاجلة الفيزايئية. – 0

 أقسام الكلية :
 ق م تدريس الرتبية الرايضية. -1

 ق م التدريب الرايض .  -2

 ق م اضإصارة الرايضية. -3

 .ق م العلوم التحية الرايضية -4

 ق م  لوم احلركة الرايضية. -5

   رللس الكلية:
 يتألب رللس الكلية م  :        

 
 :أ. سناء مسلميقوم أبمانة سر اجمللس رئيس الدائرة السيد 

 ن:تعاقب على عمادة الكلية كال م
       6223-6225   الدكتور غزوان شيخ السوق 

               6276-6223الدكتور بسام الكَتوان 

 رئي اً   موفق م جدالدكتور   ميد الكلية  
  ضواً  ة ماةدة اهد موسىر الدكتو  انئب العميد للشؤون اضإصارية والطالم 

  ضواً  مياصة حيدر ةالدكتور  انئب العميد للشؤون العلمية 
  ضواً  أهد قباقج  شلثل نقابة ادلعلم  

  ضواً   مار الفرا شلثل االحتاص الوطين لطلبة سورية 
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                  6270-6276الدكتور موفق منجد 

                 6272-6275الدكتور عمار زقزوق 

               6271-6272الدكتور زلمود فطامة 

                 6273-6271الدكتور نصر القاسم 

              6262 -6273الدكتور حيان العلواين 

            حىت اترخيو -6262    الدكتور موفق منجد 

 :أعضاء اذليئة الفنية

 ادلرتبة العلمية االسم
 

 ادلؤىالت العلمية 
 

 الصورة الشخصية بدء التعيُت يف جامعة 

 ايضيةعةازة ر الرتبية الر  قائم ابأل ما  معاون مهند العواج
 

19/4/4339    
 

 
 دمحم الشقرة

  عةازة ر الرتبية الرايضية قائم ابأل ما  معاون
11/4/4339 

 

 9/4/4339 عةازة ر الرتبية الرايضية قائم ابأل ما  معاون غفران الشمق

 

 11/4/4339 عةازة ر الرتبية الرايضية قائم ابأل ما  معاون مأمون ضعون
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 14/4/4339 عةازة ر الرتبية الرايضية  ما  معاونقائم ابأل أمحد قباقجي

 

 قائم ابأل ما  معاون رشاف قاسم
 عةازة ر الرتبية الرايضية

 ر الرتبية الرايضية + ماة تري
8/13/4317 

 

 
 :نوغَت ادلوفدو  نو ن ادلوفدو ادلعيد

 االختصاص الشهادة اليت حيملها االسم
 اتريخ التعيُت
 يف اجلامعة

 الصورة الشخصية جهة اإليفاد

ر الرتبية  ماة تري دمحم غصنة
 الرايضية

 أدلانيا 17/6/4338 مجباز
 حبكم ادل تقيل

 

 ةامعة تشري  03/8/4313 كرة الطائرة عةازة ر الرتبية الرايضية دمحم مصعب العبدهللا
 حبكم ادل تقيل

 

ر الرتبية  ماة تري غيداء نيوف
 الرايضية

 سياور  18/8/4311 التعلم احلرك 

 

ر الرتبية  ماة تري ميادة حيدر
 الرايضية

  ةامعة تشري  48/4/4310 طرائق التدريس

 

ر الرتبية  ماة تري بشار ابراىيم
 الرايضية

 الت  4/6/4310 االختبارات وادلقاييس
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ر الرتبية  ماة تري عبدالرمحن احلصٍت
 الرايضية

 روسيا 18/6/4310 ألعام قو  )ذكور(

 

ر الرتبية  ماة تري يحراب الفص
 الرايضية

 عيران 49/9/4310 ال باحة واأللعام ادلائية

 

ر الرتبية  ماة تري لبٌت زلمود
 الرايضية

 وسيار 4/6/4310 ألعام القو  )اانث(

 

ر الرتبية  ماة تري زاىر عاشور
 الرايضية

 عيران 2/9/4310 اجلمباز

 

 ري موفدةغ 2/9/4312 جلمبازا عةازة ر الرتبية الرايضية سوزان كيزاوي
 حبكم ادل تقيل

 

ر الرتبية  ماة تري مي الرضوان
 الرايضية

 روسيا 11/11/4312 ألعام قو 

 

 روسيا 8/9/4316 كرة القدم عةازة ر الرتبية الرايضية دمحم ديب مصري

 

 روسيا 03/2/4317 م ازالت رايضية عةازة ر الرتبية الرايضية ىال زينو
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 روسيا 01/7/4318 اصاابت مال ب عةازة ر الرتبية الرايضية يشمهام حش

 

 ةامعة تشري  0/9/4319 التمري ات الرايضية عةازة ر الرتبية الرايضية حسن اخلضر

 

 روسيا 10/7/4343 كرة ال لة عةازة ر الرتبية الرايضية عبد الرمحن ادلصطفى
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 كلية التمريض 
 :هواتف الكلية

 :300 1914252 العميد 
 :300 1914241 انئب العميد للشؤون اإلدارية 
 :300 1914241 انئب العميد للشؤون العلمية 
 :300 1914521 رئيس الدائرة 
 :300 1913255 الفاكس 
 :300 1914592/  1924125 ادلقسم 
 :ادلوقع االلكرتوين www.nursing@hama-univ-edu.sy 

 

 :العنوان
 .حرم ادلشفى الوطين – التعليمي الطيببناء اجملمع  – محاه
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و فجلجلحدددددددال امدددددددم  ل  ددددددد لل23/7/2007ات  ددددددد لل313أحدددددددة التمردددددددول اجلمدددددددم  ل  م ددددددد مل  م ددددددد  يل  ددددددد ل
,لولمممهددد لمة محدددولدددد للوادددةأهل اة   دددولفر ددد لاجلددد    ل2001/ اصددد ع لجمدددالتمددد ل اجليلمدددر ل ايلددد  لاميلددد مل151/

15/3/2001. 

جدد ال فجلجلدد كل ا مرددولاددمالمجدد  لاددم مهلوجدد لالدد مءل  ددةرلملل ل امدد الواودد  مل ايلمددءل اجلمم  دد لو  ددةم هل
 اصحرولو فعل   ول امجم  ول اصحرولاممد  جالوفدألأحدةعلميلد  ول  د عرل ايلماردولو ايل  ردوليل اجليلمدر ل اجلمم  د ,ل

لوا  رل اجليلمدر ل ايلد  لة بدولدبممادضلو ماد هلو اجل  ل فةل  ش يلو  م تزل اصحروليل    ولجم مولويلمش ي
لمؤهمضلومزوع الدبسجل ىلجم  لمال  يلمفول ألت عميرول اجلمم  رولو      هل اجلمم  رول ايلممرو.

و فجلجلحددال ا مرددولامحدد الجممددالمددهتمرل اجلادد ه لاددضلوا  رل اجليلمددر ل ايلدد  لووا  رل اصددحولوالدد  ول أل دد لةدد نلامجلمحمرددول
 اجليلمر ل ايل  ل اجلمم   لمعل  قل ايلمءل اصدح ل ادهيلاشدمرلجممرددلوادة مللوا  رل ا شم ولهبةرل اطلخممج هل

 اصحو,لوت نالام ملال  ول أل  لة نل ثمولجب ميلجل  ل إلالم رلجممالاو رألميل  ول   عرليل اجليلمر ل اجلمم   ل
و ايلدددم للو اسددديل لامحصددد للجممدددال لجمجلمددد عل ألتددد عمي ل ايلددد ملو  ددد مللادددا مهل اجلمدددم  لجممدددال  سدددجل ىل اددد ج 

لو ايل   .
 تعاقب على عمادة الكلية كل من:

 
 1321 - 1335 الدكتور دمحم أمين صباغ
 1324 – 1321 الدكتور عيسى العيسى

 1329 – 1324 الدكتور مجعة العمر
 1322 – 1329 الدكتور موفق جنيد

 1325 – 1322 الدكتور عبدالكرمي قلب اللوز
 1313 – 1325 الدكتور دمحم أمين صباغ

 1312-1312 الدكتور عبد احلميد ادللقي      العميد احلايل
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 رؤية الكلية:
أنلاص حلتمرول اجلمم  لميلجلمةرلمالهرئ هل جمجلم علوجمحرولميلرترلهب لم مرمر ًلوجم  ر ًلوأنلا  نلمال ا مر هل

   جلمرزرلوذ هل اسميلول  مجل ارليل اجليلمر ل اويبلو ا حثل ايلمم لو امجم  ول اصحرول

 و امحز هولو ايلة اولو اشا فروليل اجليلمر لو ا حثل ايلمم لو امجم  ول اصحرول اجلمرزل

  لاجلز ملحبأل اامعليل حلص للجممالأف ءل جم  ولبحرولود  ول  ص برولوف  لامح عل جملجلمعلو حرت مد

رولامح ال اشم ت هل  سجلة مولوعجمم  لمعل  ش يل اجليلمرمرولو امحظ مل اصح لوخمجلمفل امو جم هل اصحرول حملم
 و اةوارولهبةرلربسضل حل اول اصحرولاممججلمعل اس  يل   بولو ل مرم لو اةو لجم مو.

 اجلمرر ل اه يتل  سجلمملاألع الو حرت مل    عئل ايلممرولو ألت عميرولو ألةالقلو ام ن نروليل اجليلمر لو ا حثل ايلمم ل
 و امجم  ول اصحرول

 اوالبلو أل  اهرلوت فول ايل ممضل اصحرضلمةىل حلر رل لاجلز ملخبمأل ا رئول اة جمموللاجلمرزلو اة عل 

  ايلمءلجممالايلز زل اصحولو حلا ظلجممر  لو  جليل عهت ليلظءل امحظ مل ا ج لاممجم  ول اصحرولا ءلمسجل ايهت ل

 ايلمءلامالفم ألاجلم رول حجلر ج هل  ماالأبع ال م ميلجم  ل   عرلومسؤوللو ةال  لو م جم ل اامعلامال
 امة رلجممالمظ   ل حلمفرول  وم اوليل اجليل مءلمعل  ماالو ازمالالو   ل   ال او رولدب لفر  لل.أ مادلوتجلميلد

  امة رلجممال ا  عل   جمةلأةال ر هل   محول او رو.لم    هل اجل  بءل االامو

 

 رسالة الكلية:
 اة   ول   ميلروللاسيلالتمرول اجلمم  ليل   ميل هل حل  مرولملل اجلمرزليلاة  بلوأتهرءل اوالبلةاللل

 ألوللو اة    هل ايلمر لوفأل  يل  ول   محرولو ألةال رول ايل ارول   عرلومجمة عل ماضل  ع  الجممال    ول
 اجلمم  ل  جلمح  لح لل  م  لوايلز زل اصحولو اجليلم ل  سجلمملومجم ال ا ح علو  س مهوليلم ام ال ايلم مل

رولع جممولو  جلخة ملجم ئأل اجليلمر لو اجليلم ل  الئمولامال   ميلولويلو  يل  رل إلنس نرولمالةالللارئولايلمرم
 ألوا عل اسم م ولو جملجلميلرول  خجلماولو اجليل ونل ل رت ارج لمعل امو جم هل حملمرولو هلرئ هل اةوارول ايل مموليل

  جمل لهلذ هت .لل
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 أهداف الكلية: 

جلر ج هل جملجلمعل اصحرولو ام ع لجممالمجل ايلولمجمة عل  ممضل  م  سلذيل ا ا ارل ايل ارول  ة كللح -
 اجليلم لو  مجلزملآبع بل اجلمم  لوذاكلاغرول ل   مليلا فول اصحولاشمر  ل ا   ئ لو ايلالج ل مرعل

     جمحضل

 جمة عل  ممضل جل ايلول اة    هل ايلمر ل اجلخصصرولو امر مل ا ح عل ايلممرولدب ل جلمح  بلو حجلر ج هل -
 س   ولوةوطل اجلمحمرولفر  ل.  م    ول ايلمارول ا

 جمة عل  خجلصضليلخمجلمفلمر ع ال اوبلوازو ةه لدبسجل ىلجم للمال  يلمفولو     رليلت لل -
  ةجلص ب هت لوهترئولايل   لأت عمير ًلاالن م ململلأ مرلتمرول اجلمم  .

  ل   مليلعو  هل اجلأهرءلو اجلة  بل اجلمم   لو ألت عمي ل  سجلمم. -

 ئءل اجليلمر لوأ  ار   لوجمقل لمجلح نلوأتارفل ا جلبل او رول   ميلرولواممججل  لوا حرةلاو  مل  مح ههلوو  -
  صومحل اجلمم   ل ايلم لوواعل   جمةلا طلوربسضل   عرل جمجلم ع ًلجممالآ  ال اوالبلو أل  اهرل

 و  ا ال

 جم هل  يلمحرول ألم  ل اصحروليلامحمرول وكل ايلمءل اجلمم   ل  م جم لوا  رأل اجليل ونلمعلمجرعل امو -
  اموملجال ًلومع   ضلوأج  الوا  رأل امو اطل اثم فرولمعل ا مر هلو هلرئ هل ايلممرولو او رولو ألجمح رو.

 امةميل  ةم هل ايلالجرولاشمحيولو  يلولمال    جمحضلمالةالللجممءل  سجلشار هل اجلخصصرول -

 و لججلم جمرولوممن الوجمردل ام م لوح دلاميلمء.لبمءلالخصرول او ابل ايلممرولو اسر  رولو اا م و -

 

 اقسام الكلية : تضم الكلية قسمني : 
  قسم متريض البالغني 
 .قسم احلاالت احلرجة والطوارئ 
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   رللس الكلية:

 :يتألف رللس الكلية من
 رئيسا   عبداحلميد ادللقيالدكتور  عميد الكلية

 عضوا   فادي احلجي جنيد الدكتور انئب العميد للشؤون اإلدارية والطالب
 عضوا   فوزية عثمانالدكتور  انئب العميد للشؤون العلمية 

 عضوا   رضا حبيب ممثل نقابة ادلعلمني
 عضوا   أمين الدراج ممثل االحتاد الوطين لطلبة سورية
 م. سالم دوش: ةيقوم أبمانة سر اجمللس رئيس الدائرة السيد

 القبول يف كلية التمريض 
  سلميل  ولة بولايلجلمةلجممال ةجل    هل رد سل ام  دولو   د  رلأجمماليلتمرول اجلمم  ل جل ل ام  لل

رل  جلمدددةملاميلمدددءلادددمالادددةىل  جلمدددةمضل إلاددد فولمللفحددد مللج ردددولة بدددولاجلحة دددةلمدددةىلتاددد ا
النلنجلدد ئهل  ا اددمول ايل مددولامم دد للمجمدد.لذبددمىل ةجل دد   هل ام دد لليلتمرددول اجلمددم  ل  ددءل جملدد لل اودديب

ل. ا مرو سمحلفمطلاممح جحضليل ةجل    هل ام  لل  ش  توليل  ا امول ايل مول   ميل لحرثل
ل



 دليل أعضاء الهيئة التدريسية          حماهجامعة 

 

 
 
 

 2222 

 

 

ل
 ادلختربات التعليمية يف كلية التمريض

 خمال حل   ب 

 لخمال أل   ر ه
 لخمال اجلشم ح
 خمال ا رمر ا 

 لخمال ألحر ال اة رمو
 خمالوظ ئفل ألجم  ا 

 خمال      هل اسم م و 

لجلبل اجلمم  رولو  م جعل او رولومن ذجلمالمش   عل اجلخمج.:لاجل مال ا لمكتبة الكلية
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 أعضاء اذليئة التعليمية
 

 االختصاص اتريخ التعيني االسم
 ادلؤهالت العلمية

عام التخرج / البلد / 
 اجلامعة

 ادلرتبة العلمية
 اترخيها
 امسها

ل

د. فوزية 
 عثمان 

15/21/1335 

متريض 
األمومة 

 وصحة ادلرأة

خواجونغ جامعة 
 للعلوم والتكنولوجيا

دكتوراه يف  13/21/1325
متريض األمومة 

 وصحة ادلرأة
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 ادلعيدون ادلوفدون
 االختصاص ادلؤهالت العلمية االسم

 بدء التعني
 يف اجلامعة

  بلد اإليفاد

ماجستري يف التمريض  دمحم بكر
 1329جامعة تشرين 

 اإلدارة
 يف التمريض

  إيران 15/21/1335

 ربـا تـامر
ماجستري يف التمريض 

 1322جامعة تشرين 
 متريض ابلغني

 4/2/1323 جراحي -ابطين 
مجهورية 

 الصني

 

 إجازة يف التمريض عاصم اخلطيب
 1324جامعة البعث 

متريض األمومة 
 وصحة ادلرأة

9/5/1324 
مجهورية 

 الصني

 

 عبد الكرمي العزق
 إجازة يف التمريض

 1329جامعة محاة 
صحة  متريض

 اجملتمع
15/5/1322 

جامعة 
 نتشري

 

 إجازة يف التمريض مصطفى درويش
 1325جامعة محاه 

متريض حاالت 
 حرجة

 جامعة  22/5/1325
 تشرين
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 نادلوفديغري ادلعيدون 
 االختصاص ادلؤهالت العلمية االسم

 بدء التعني
 يف اجلامعة

 

 رضا حبيب
ماجستري يف التمريض 

 1322جامعة تشرين 
 ريضمت

 03/21/1335 صحة الطفل

 

 ماجستري يف التمريض هنى اخلطيب
 1322جامعة تشرين 

 نفسي التمريض ال
 عقليةالصحة الو 

02/21/1335 

 

ماجستري يف التمريض  انداي خزعل
 1322جامعة تشرين 

 متريض ابلغني
 جراحي -ابطين 

4/2/1323 

 

 ماجستري يف التمريض مسر معروف
 1322جامعة تشرين 

 ضمتري
 رجةاحلاالت احل

0/5/1320 

 

 خالد السعد
 يف التمريضماجستري 

 1325جامعة تشرين 
 متريض

 رجةاحلاالت احل
15/2/1323 

 خدمة إلزامية
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 إجازة يف التمريض عبد هللا بكور
 1320جامعة البعث 

 متريض
 صحة الطفل

20/22/1320 

 

 إجازة يف التمريض ضحى النبهان
 1325جامعة محاه 

---   

 
 ضاء اذليئة الفنيةأع

 
  اتريخ التعيني االختصاص الشهادة الوظيفة االسم 

قائم  نورا مراد
 ابألعمال

 ماجستري 
يف اذلندسة 
 ادلعلوماتية

 جامعة دمشق
1322 

هندسة 
الربرليات ونظم 

 ادلعلومات
15/0/1325 

 

 بكورالدمية 
قائم 

 ابألعمال
 معاون

ماجستري يف 
 التمريض

تشرين  جامعة
1329 

متريض صحة 
 الطفل

24/1/1322 
 ندب إىل مشفى 

 البريوين
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 مصريدمحم 
قائم 

 ابألعمال
 معاون

ماجستري يف 
 التمريض

جامعة تشرين 
1322 

 متريض البالغني
24/1/1322 

 ندب إىل مشفى 
 البريوين

 

 نور امساعيل
قائم 

 ابألعمال
 معاون

 إجازة 
 غذائيةالندسة اذل يف

جامعة البعث 
1322 

  14/23/1322 اذلندسة الغذائية

 رمي مجعة
قائم 

 ابألعمال
 معاون

ماجستري يف 
 التمريض

 جامعة تشرين

متريض األمومة 
  1313 وصحة ادلرأة

 

 

ل
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 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 أرقام هواتف الكلية:
 4409122/144   رقم مكتب العميد مبىن جنوب ادللعب:

 4409149/144 انئب العميد للشؤون اإلدارية:رقم مكتب 
 4409140/144انئب العميد للشؤون العلمية:رقم مكتب 
 4409141/144   رئيس الدائرة:رقم مكتب 

 4244252/144    مبىن ادلرابط:رقم 
 4409144/144    :رقم الفاكس

 univ.edu.sy-art@hama   الربيد االلكرتوين:

 

mailto:art@hama-univ.edu.sy
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البعث يف مدينة محاة بناء على مت إحداث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الثانية يف جامعة 
ومت افتتاح الكلية مع بداية العام الدراسي  40/7/4112/ بتاريخ 452ادلرسوم التشريعي رقم /

 يف مدينة محاة.  4117/4115

القاضي إبحداث جامعة محاه أصبحت كلية  4102/ للعام 09وعند صدور ادلرسوم رقم /
 اآلداب والعلوم اإلنسانية إحدى كلياهتا.

للكلية نوااتن رئيستان تقع األوىل يف جنوب ادللعب ودتتاز مبوقعها ادلميز القريب من السكن 
اجلامعي وادلشفى اجلامعي الذي يتم إنشاؤه حالياً، وتضم الشعب واألقسام اإلدارية والعلمية 
زة الرئيسة ومكتب اذليئة اإلدارية ومكتب الفرقة احلزبية وقاعات ومدرجات تدريسية رلهزة أبجه

الصوت والعرض يتم فيها إلقاء احملاضرات التعليمية واالمتحاانت اخلاصة بقسم اللغة العربية 
 والدراسات العليا.

بينما النواة الثانية تقع يف ادلرابط وتتميز مبوقع اسرتاتيجي قريب من منتصف ادلدينة وتضم رلموعة 
اري للمشرف على ادلركز يقوم من القاعات التدريسية رلهزة أبجهزة الصوت والعرض، ومكتب إد

بتيسري العملية التعليمية فيو وتنظيمها، وشعبة ادلكتبة للكتب وادلطبوعات، وجيري فيها إلقاء 
احملاضرات واالمتحاانت اخلاصة بقسمي اللغة اإلنكليزية والفرنسية والدورات التابعة للمعهد 

 العايل للغات.
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 أهداف الكلية:

 عليمي ميتلك مناىج البحث احلديثة وأدواهتا اليت تواكب منجزات العصر.تزويد اجملتمع جبيل علمي ت .0
ربطططط اجلامعطططة مجملتمطططع مطططن كططط ا تقطططديف اإلمكطططاانت ادلوجطططودة يف اجلامعطططة كاملطططًة مبطططا يسطططهم يف تلبيطططة  .4

 احتياجات اجملتمع بكل فئاتو من ك ا الربامج البحثية والتثقيفية والتدريبية واالستشارات.
العلمططططي وتططططوفري بططططرامج الدراسطططات العليططططا وتطويرىططططا لتةىيططططل الكططططوادر  ات الكفططططاءة تشطططجيع البحططططث  .4

 ادلتميزة.
حتفيطططز اإلبطططدار الفكطططري واألدن والفطططو عنطططد الطلطططب وتزويطططدىم مدلنطططاىج احلديثطططة الطططيت تسطططهم يف بنطططاء  .2

 ثقافة أدبية متطورة.

 الرؤاي:
مططد معططايري اجلططودة األكادمييططة، وتواكططب تطلعططات كليططٌة متميططزة يف التعلططيم والبحططث العلمططي وكدمططة اجملتمططع، تعت

 احلضارة اإلنسانية إىل مستقبل إنسايٍن مشرق.
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 الرسالة:

تسعى كلية اآلداب والعلطوم اإلنسطانية جبامعطة محطاة إىل إعطداد كطرجيو ميتلكطون أعلطى كفطامت التعلطيم ومهطارات 
بططرامج علميططة تعليميططة تسططتفيد مططن  تلططف  البحططث العلمططي يف  تلططف رلططاالت اآلداب العربيططة والعادليططة، وتقططديف

إجنازات احلضارة اإلنسانية ادلتميزة، وتزودىم مخلربات ادلعاصرة ومهارات التفكطري العليطا اإلبداعيطة، ودتكطن ىويطة 
اللغططة العربيططة بوصططفها أداة تفكططرٍي إبططداعي تسططهم يف إانططاء احلصططارة البشططرية وترتقططي مجملتمططع احمللططي إىل مصططاف  

 ادلتميزة، ودتكن التواصل مللغات العادلية. اجملتمعات

 القيم:
 االنتماء إىل القيم اإلنسانية الراقية احمللية والوطنية والقومية واإلنسانية. (0
 ارس ثقافة ادلواطنة الرشيدة والقيادة ادلسؤولة الفاعلة يف رلاالت احلياة. (4
 سلوكياً حضارمً راقياً.النزاىة: يقدر رلتمع الكلية مبادئ النزاىة والشفافية بوصفو  (4
 احرتام الثقافات وتطبيق ادلعارف والتعلم مدى احلياة. (2

 تعاقب على عمادة الكلية كل من السادة:

 4119 – 4117 الدكتور دمحم عبدو فلفل 
 4100 – 4119 الدكتور راتب سكر 
 4104 – 4100 الدكتورة مها السلوم 
 4104 – 4104 الدكتور سعد الكردي 
  4102 – 4104 الفتاح دمحمالدكتور عبد 
  4102 – 4102 الدكتورة مها السلوم 
 4107 - 4102 الدكتور أنس بديوي 
  4140- 4107 الدكتورة مها السلوم 
 ولغاية اترخيو 4140 الدكتورة رود كباز 
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 إدارة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 الدكتورة مها السلوم   عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 الدكتورة كدجية ألف انئب العميد للشؤون اإلدارية والط ب

 الدكتورة زينب احلايك انئب العميد للشؤون العلمية
 أ. سهري العايق رئيس الدائرة 

 جملس الكلية:

 يتةلف رللس الكلية من :

 رئيساً  رود كبازالدكتورة  عميد الكلية  
 عضواً  الدكتورة كدجية ألف انئب عميد الكلية للشؤون اإلدارية والط ب 

 عضواً  الدكتورة زينب احلايك انئب عميد الكلية للشؤون العلمية
 عضواً  الدكتورة مها السلوم  رئيس قسم اللغة اإلنكليزية 
 عضواً  الدكتورة رود كباز رئيس قسم اللغة العربية 
 عضواً  الدكتورة وجدان ادلقداد رئيس قسم اللغة الفرنسية 

 عضواً  الدكتور أنس بديوي ممثل نقابة ادلعلمو 
 عضواً  حسن ىويسالطالب  ممثل االحتاد الوطو لطلبة سورية 

 

 يقوم أبمانة سر اجمللس رئيس الدائرة : أ. سهري العايق

 الشعب اإلدارية واألقسام:
 الشعب واألقسام التالية:تتكون كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة محاة وفق ال ئحة الداكلية من 

 فرنسي( –إنكليزي  –شعبة شؤون الط ب )عرن  -0
 فرنسي( –إنكليزي  –شعبة االمتحاانت )عرن  -4
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 شعبة الدراسات العليا  -4
 شعبة الديوان وشؤون اللعاملو  -2
 شعبة مراقب الدوام -2
 شعبة نظم ادلعلومات واالتصاالت -2
 شعبة ادلكتبة -7
 شعبة ادلكتب وادلطبوعات  -5
 ةشعبة احملاسب -9
 مكتب السكراترم  ورللس الكلية  -01
 شعبة ادلستودر -00
 ادلكتب الفو -04

 الدرجات العلمية:
 دتنح كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة محاة الدرجات العلمية اآلتية:

 درجة إجازة يف اآلداب قسم اللغة العربية  .0
 درجة إجازة يف اآلداب قسم اللغة اإلنكليزية  .4
 درجة إجازة يف اآلداب قسم اللغة الفرنسية  .4
 درجة ماجستري يف الدراسات اللغوية قسم اللغة العربية  .2
  درجة ماجستري يف الدراسات األدبية قسم اللغة العربية .2

 أقسام الكلية:
 قسم اللغة العربية. -0
 قسم اللغة اإلنكليزية. -4
 قسم اللغة الفرنسية )متوقف حالياً(. -4
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 :قسم اللغة العربية .1
 أعضاء اهليئة التدريسية .1

 

 اترخيها)  املرتبة العلمية االسم
 /امسها(

اتريخ التعيني 
 يف اجلامعة

 االختصاص
 املؤهالت العلمية

عام 
 التخرج/اجلامعة/البلد

 

 أدب مقارن 0994 أستا  4114 أ.د. راتب سكر
دكتوراه يف اآلداب من 
 –معهد االستشراق 

 0990موسكو 
 

 النحو والصرف 42/4/0994 أستا  49/4/4112 أ.د. دمحم عبدو فلفل
دكتوراه يف اآلداب للعام 

 من جامعة 0994
 سورم –دمشق 

 

 فقو اللغة 42/5/0994 أستا  4119 أ.د. عبد الفتاح دمحم
–دكتوراه يف اللغة العربية 
 0994جامعة دمشق للعام 

 

 4104 استا  مساعد 4102 د. أنس بديوي
النقد األدن 
 احلديث

دكتورة يف اللغة العربية 
وآداهبا جامعة حلب لللعام 

4112  

 دكتورأستا   4140 د. رود خباز
04-04-

4114 
 موسيقا الشعر

دكتوراه يف األدب العرن من 
 4114جامعة حلب للعام 

 

 حنو وصرف 02/5/4117 أستا  4105 أ.د. وليد السراقيب
دكتوراه يف اللغة العربية من 
جامعة دمشق لللعام 

4111 
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 علم ادلعاين 2/2/4115 مدرس 4101 د. زينب حايك

دكتوراه يف اللغة العربية 
وآداهبا من جامعة عو 

مشس 
  4117/القاىرة/مصرللعام

 مدرس 4104 د. وجدان املقداد
04/01/

4101 
 أدب عباسي

 دكتوراه يف اللغة العربية
 4115جامعة دمشق للعام 

 

 أدب جاىلي 01/9/4104 مدرس 4102 د. خالد زغريت
دكتوراه من جامعة البعث 

 4100للعام 

 

 5/2/4102 مدرس 4105 د. إديان عبد القادر
األدب احلديث 

 /الشعر/
دكتوراه مللغة العربية جامعة 

 44/4/4102البعث 

 

 أدب جاىلي 04/4/4107 مدرس 4109 د. خدجية ألف
دكتوراه يف اللغة العربية 

جامعة البعث  -وآداهبا 
 4102للعام 

 

 02/4/4104 راشد املنصور

 درس متمرنم
/ قسم اللغة 

)عائد العربية 
 من االيفاد(

 مللغة العربية دكتوراه لسانيات 

 

 02/7/4104 رائد احلالق

  درس متمرنم
/ قسم اللغة 

)عائد العربية
 من االيفاد

 آداب عادلية 
يف اللغة العربية  دكتوراه

 آداب عادلية
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 ناملوفدون وغري املوفدي.املعيدون 2

  االختصاص الشهادة اليت حيملها اتريخ الوظيفة االسم

 مي احلزوري
معيدة / قسم اللغة 

 )موفدة( العربية
40/2/4102 

ماجستري يف اللغة العربية 
  -وآداهبا 

النقد العرن احلديث 
 وادلعاصر

 

 هناء خالد الشاوي
/ قسم اللغة ةمعيد 
 )حبكم ادلستقيل( العربية

9/9/4102 
اللغة  –إجازة يف اآلداب 

 جامعة البعث –العربية 
دراسات لغوية وأدبية 
 يف القرآن الكريف

 

 خنساء أمحد عرواين
معيدة / قسم اللغة 

 موفدة العربية
04/4/4102 

اللغة  –إجازة يف اآلداب 
 جامعة البعث –العربية 

دراسات لغوية وأدبية 
يف احلديث النبوي 

  الشريف 

 غالية دهنة 
معيدة / قسم اللغة 

 )حبكم ادلستقيل(العربية 
45/5/4107 

اللغة  –إجازة يف اآلداب 
 جامعة محاة –العربية 

 حنو وصرف

 

 عالء الدين النبهان
معيد / قسم اللغة 

 )حبكم ادلستقيل(العربية
07/01/4107 

اللغة  –إجازة يف اآلداب 
 جامعة محاة  –العربية 

 فقو اللغة 

 

 حيدرشهيد 
معيدة / قسم اللغة 

 اري موفدة العربية 
02/5/4105 

اللغة  -إجازة يف اآلداب 
 جامعة محاة  –العربية 

 ب اة عربية

 

 فاطمة مساقية 
معيدة / قسم اللغة 

 اري موفدةالعربية 
2/9/4109 

اللغة  -إجازة يف اآلداب 
 جامعة محاة –العربية 

 لغات سامية
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 45/7/4141 معيدة موفدة وفاء ساملة
اللغة  -إجازة يف اآلداب 

 جامعة محاة –العربية 
  ب اة عربية

 فيحاء السيد العلي
معيدة موفدة /قسم 
 اللغة العربية 

4115 
اللغة  -إجازة يف اآلداب 

 محاهجامعة  –العربية 
  أدب اندلسي

 أعضاء اهليئة الفنية

  االختصاص الشهادة اليت حيملها اتريخ الوظيفة االسم

 بشرى ابراهيم  
قائم مألعماا /قسم 

 اللغة العربية
05/01/4141 

 –اللغة العربية  - دكتوراه 
 جامعة محاة

 أدب اندلسي

 

 لطيفة يوسفان
قائم مألعماا /قسم 

 اللغة العربية
 حنو وصرف -لغة عربية–ماجستري  0/01/4141

 

 عائشة اآلفة
قائم مألعماا /قسم 

 اللغة العربية
 ب اة عربية لغة عربية–ماجستري  05/01/4141
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 قسم اللغة اإلنكليزية: .2

 أعضاء اهليئة التدريسية .1

 أعضاء اهليئة  الفنية .2

 )امسها/اترخيها(املرتبة العلمية االسم
اتريخ التعيني 

 يف اجلامعة
 االختصاص

 املؤهالت العلمية
عام 

 التخرج/اجلامعة/البلد
 

04/2/4104 د. مها السلوم  الرتمجة 4112 مساعدأستا   
دكتوراه يف الرتمجة 

من جامعة 4111
 بريطانيا -بورتسموث

 

 االسم
 املرتبة العلمية

 /اترخيها)
  (امسها

اتريخ التعيني 
 يف اجلامعة

 االختصاص
 املؤهالت العلمية 

 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 
 

 قائم مألعماا 4107 أ. حسناء السراج 
4/04/

4102 
الرتمجة 
 والتعريب

ماجستري أتىيل وختصص يف 
قسم اللغة  –الرتمجة والتعريب 

جامعة حلب  –االنكليزية 
  4101للعام 

 قائم مألعماا 42/9/4107 أ. ابرعة النحيلي 
42/9/

4107 
 دراسات أدبية

قسم اللغة  –ماجستري أدبيات 
جامعة البعث  –اإلنكليزية 

 4104للعام 
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 املوفديناملعيدون  املوفدون وغري -3

 أ. عزة بطرش 
40/00/

4107 
 قائم مألعماا

40/00/
4107 

الرتمجة 
 والتعريب

 –دبلوم يف الرتمجة والتعريب 
جامعة  –قسم اللغة اإلنكليزية 
 4114البعث للعام 

 

 5/9/4141 قائم مألعماا 5/9/4141 أ.نبيلة حمسن
دراسات 
 لغوية

درجة ماجستري يف اآلداب 
قسم اللغة االنكليزية 

اكتصاص دراسات لغوية 
 جامعة البعث

 

 5/9/4141 قائم مألعماا 5/9/4141 دانية ادليب
دراسات 
 لغوية

درجة ماجستري يف اآلداب 
قسم اللغة االنكليزية 

اكتصاص دراسات لغوية 
 جامعة البعث

 

  االختصاص الشهادة اليت حيملها اتريخ الوظيفة االسم

 أمل أمحد األمني
/  اري موفدة معيدة

 قسم اللغة االنكليزية
42/5/4107 

قسم  –إجازة مألدب 
جامعة  -اللغة اإلنكليزية 
 محاة

 نثر حديث

 

 ران العلي
/ قسم موفدةمعيدة 

 اللغة االنكليزية
02/04/4119 

قسم  –ماجستري لغومت 
جامعة  -اللغة اإلنكليزية 
 البعث

 صوتيات 
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  قسم اللغة الفرنسية : .1

 أعضاء اهليئة الفنية  .2

 
 
 

 ايمسني الصاحل
/ قسم موفدةمعيدة 
 اإلنكليزيةاللغة 

04/5/4105 
قسم  –إجازة مألدب 
جامعة  -اللغة اإلنكليزية 
 محاة

 أدب ك سيكي

 

 رشا شب قدور
/  اري موفدة معيدة

 قسم اللغة اإلنكليزية
9/5/4141 

قسم  –إجازة مألدب 
جامعة  -اللغة اإلنكليزية 
 محاة

 أدب أمريكي
 

 نغم الشيخ ابراهيم
/ اري موفدةمعيدة 

 اإلنكليزيةقسم اللغة 
2/7/4102 

قسم اللغة  –  ماجستري
جامعة  -اإلنكليزية 

 البعث
  ترمجة

 
اتريخ التعيني يف 

 اجلامعة
 االختصاص

 املؤهالت العلمية
عام 

 التخرج/اجلامعة/البلد

 املرتبة العلمية
 االسم

 امسها اترخيها

 

العايل نقلت من ادلعهد 
جامعة البعث / -

 0/9/4102بتاريخ 
 طرائق تدريس

ماجستري أتىيل 
جامعة  –وختصص 
 4102البعث 

45/7/4105 
قائم 
 مألعماا

 أ. هنادي البين
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 املعيدون املوفدون وغري املوفدون  .3

 

  االختصاص الشهادة اليت حيملها اتريخ الوظيفة االسم

 فراس دمحم طيبا 
/ قسم موفدمعيد 

 اللغة الفرنسية 
0/7/4104 

ماجستري مآلدب 
جامعة  –الفرنسي 

 دمشق
 نقد أدن حديث

 

روعة شحادة 
 اهلواري

/ اري موفدة معيدة
قسم اللغة 
 الفرنسية 

40/7/4105 
 –إجازة يف اآلداب 
 –اللغة الفرنسية 
 جامعة محاة

 لسانيات تطبيقية 

 

 بالل شيخ دايب
/ قسم موفدمعيد 

 اللغة الفرنسية 
42/5/4109 

 –إجازة يف اآلداب 
 –اللغة الفرنسية 
 جامعة محاة

 شعر

 



 دليل أعضاء الهيئة التدريسية          حماهجامعة 

 

 
 

 2222 

 

 

 كلية العلوم 
 هـواتـف الـكـلـيـة:

 700 - 0077742 الـعـمـيـد:

 700 - 0077747 :الـفـاكــس

 700-0077077 انئب العميد للشؤون اإلدارية:

 700-0077777 انئب العميد للشؤون العلمية:

 700 – 0097772  رئيس الدائرة:

    700 - 0077072 املقسم:
 الـعـنـوان:

 ـب ثـانـويـة مـمـدوح جـروا لـلـبـنـاتبـجـان  -مـصـيـاف 
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 .3112للعام  312مت إحداث كلية العلوم يف جامعة محاه ابدلرسوم اجلمهوري رقم 
 يف مصياف. 3112 – 3112ومت افتتاح قسم الرايضيات يف الكلية مع بداية العام الدراسي 

وبلغ عدد الطالب ادلسجلني خالل العام  3112 – 3112لدراسي واستقبلت أول دفعة من الطالب للعام ا
تسع وسبعون طالباً يف السنة األوىل ، ومئة  واثنان وعشرون طالباً يف السنة  3113 – 3112الدراسي 

 الثانية، ومائة وأربعة عشر طالباً يف السنة الثالثة، ومثان وستون طالباً يف السنة الرابعة.
 . قع الكلية جبانب اثنوية شلدوح جروا للبناتت  مـوقـع الـكـلــية:

 
 تـهـدف كـلـيـة الـعـلـوم إلـى تـطـويـر الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة والـبـحـثـيـة واإلداريـة مـن خـالل:

ع بـمـخـتـلـف تـوفـيـر تـعـلـيـم مـتـمـيـز لـلـمـسـاىـمـة فـي إعـداد الـمـوارد الـبـشـرية وتـأىـيـلـهـا لـرفد الـمـجـتـمـ -
 اخـتـصـاصـات كـلـيـة الـعـلـوم.

 رفـع سـوية أعـضـاء الـهـيـئـة الـتـدريـسـيـة والـكـادر اإلداري فـي الـكـلـيـة بـشـكـل مـسـتـمـر. -
 اسـتـقـطـاب الـخـبـرات مـن مـخـتـلـف الـجـامـعـات وتـشـجـيـع الـبـحـث الـعـلـمـي. -
 –عـلـم الـحـيـاة  –الـكـيـمـيـاء  -الـفـيـزيـاء   –ـف الـعـلـوم االسـاسـيـة )الـريـاضـيـات اعـداد الـمـخـتـصـيـن بـمـخـتـل -

اإلحـصـاء(، وذلـك عـن طـريـق تـأىـيـل الـطـالب وتـزويـدىـم بـمـسـتـوى عـالـي مـن الـمـعـرفـة كـل  –الـجـيـولـوجـيـا 
 ـلـم مـحـلـيـا" وعـربـيـا" وعـالـمـيـا".فـي مـجـال اخـتـصـاصـو بـمـا يـواكـب تـقـدم الـع

ربـط الـكـلـيـة بـالـمـجـتـمـع مـن خـالل الـبـرامـج الـبـحـثـيـة واالسـتـشـارات لـمـواضـيـع تـسـاىـم فـي تـطـويـر بـنـيـة  -
 الـمـجـتمـع واالرتـقـاء بـو.

 رؤية الكلية
 االت العلوم األساسية تسعى كلية العلوم ألن تكون ضمن الكليات الرائدة يف رل 

اإلحصاء ( والداعمة دلسرية العلم وأتىيل  –اجليولوجيا  –علم احلياة  –الكيمياء  –الفيزايء  –) الرايضيات 
 الكوادر القادرة على إثبات فعاليتها يف اجملتمع ومواجهة كل التحدايت ادلستقبلية .  
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 رسالة الكلية
مي خرجيني مبستوايت علمية متميزة يف رلاالت العلوم األساسية ) العمل على تطوير بلدان سورية من خالل تقد

 اإلحصاء ( يسامهون يف تقدم الوطن وازدىاره –اجليولوجيا  –علم احلياة  –الكيمياء  –الفيزايء  –الرايضيات 

 أهداف الكلية
 هتدف كلية العلوم إىل تطوير العملية التعليمية والبحثية واإلدارية من خالل :

 توفري تعليم متميز للمسامهة يف إعداد ادلوارد البشرية وأتىيلها لرفد اجملتمع مبختلف اختصاصات كلية العلوم •
 رفع سوية أعضاء اذليئة التدريسية والكادر اإلداري يف الكلية بشكل مستمر •
 استقطاب اخلربات من سلتلف اجلامعات وتشجيع البحث العلمي. •
اجليولوجيا  –علم احلياة  –الكيمياء  –الفيزايء  –العلوم األساسية ) الرايضيات اعداد ادلختصني مبختلف  •
اإلحصاء (، وذلك عن طريق أتىيل الطالب وتزويدىم مبستوى عايل من ادلعرفة كل يف رلال اختصاصو مبا  –

 يواكب تقدم العلم زللياً  وعربياً  وعادلياً  
 ية واالستشارات دلواضيع تساىم يف تطوير بنية اجملتمع واالرتقاء بوربط الكلية ابجملتمع من خالل الربامج البحث

 
 :من كل الكلية عمادة على تعاقب

     3112-3112   د.ايسني خلوف. 
           3114-3112د.طاىر دمحم 
 3114-3131     أ.د.ابراىيم ابراىيم 
 د.طاىر دمحم          العميد احلايل 
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 س الكلية من:يتألف رللمـجـلــس الـكـلـيـة: 
 

دمحمالدكتور  عـمـيـد الـكـلـيـة      طاهر 
وريالـدكـتـور  والطالبنـائـب الـعـمـيـد للشؤون اإلدارية  ؤي دمحم احل  ل

هالـدكـتـور  نـائـب الـعـمـيـد للشؤون العلمية اد سان مح  غ
 رؤى الشعار مـمـثـل نـقـابـة الـمـعـلـمـيـن

 دمحم احلميدالطالبة  ـلــبة سـوريـةمـمـثـل االتـحاد الـوطـنـي لـط

 يقوم أبمانة سر اجمللس رئيسة الدائرة م. رانيا ونوس.

 
 أعضاء اهليئة التدريسية

 االسم
 املرتبة العلمية

 نوعها
 اترخيها

 املؤهالت العلمية
 اجلامعة/البلدعام التخرج/

التعيني  اتريخ االختصاص
 يف اجلامعة

 

أستاذ  د. طاهر دمحم
 1443 مساعد

كتوراه يف الرايضيات لعام د 
من جامعة مارتن  1434

 لوثر /أدلانيا
/ 1434 ىندسة جربية 

 البعث
 

 3112 مدرس د.هيثم وطفة

دكتوراه يف اذلندسة ادلعلوماتية 
من اجلامعة  1441لعام 

الوطنية التقنية األوكرانية 
 بكييف

ىندسة 
 شبكات

3112  /
 البعث 
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أستاذ  د.غسان محادة
 3111 مساعد

وراه يف العلوم الرايضية دكت
من  1441والفيزايئية لعام 

 جامعة كييف احلكومية

علوم 
 حاسوب

1441 /
 البعث

 

مدرس  د.رانيا غزال
 3112دكتوراه يف اجلرب لعام  3113 متمرن

/ 3113 اجلرب  من جامعة حلب
 محاه

 
 

 أعضاء اهليئة الفنية
  اجلامعة اتريخ التعيني يف الشهادة اليت حيملها الوظيفة االسم

 قائم ابألعمال سراب حممود
ماجستري يف الرايضيات 

 / جامعة محاه 3111 3111/جامعة البعث 

 

 إجازة يف الرايضيات  معيدة متفرغة بسمة احلمدو
 جامعة محاه /  3114 /3113/ جامعة محاه 
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  13/13/3114 إجازة يف الرايضيات قائم ابألعمال أجنيال ديوب

  13/13/3114 إجازة يف الرايضيات قائم ابألعمال عاصم جابر

  1/1/3131 إجازة يف الرايضيات معيدة متفرغة رحيق علي
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 كلية الطب البشري 
 هواتف الكلية :

 45542320330 العميد :
 انئب العميد للشؤون اإلدارية: 

 :        العلميةانئب العميد للشؤون  
45542320353 
45542322330 

 45542323330 رئيس الدائرة :            
 2323332-45542323335 املقسم :

 45542320335 الفاكس :                      
 univ.edu.sy-med@hama-human الربيد االلكرتوين : 

 :العنوان   
 .اذليئة العامة للمشفى الوطين حبماه رلمع –بناء اجملمع الطيب التعليمي  – محاه
  : موقع الكلية

 ادلعهد الطيب.زء من بناء اجملمع الطيب التعليمي ابدلشاركة مع كلية التمريض و جتشغل الكلية حالياً 
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وافتتحت بقػرار رللػا التعلػيم العػام رقػم   9/8/3123اتريخ  352إحداث الكلية ابدلرسـو اجلمهوري رقم مت 
  3124-3123واستقبلت أوؿ دفعة من الطالب للعاـ الدراسي   8/3123/:3اتريخ  483

طالب قبوؿ سوري غري مقيم  6طالب قبوؿ موازي و 34طالب قبوؿ عاـ و 84وبلغ عدد الطالب ادلسجلني 
 طالب تغيري قيد من كليات أخرى . 61طالب من ذوي الشهداء  و 6و

يتكوف النظاـ الدراسي من ست سنوات دراسػية  تقسػم الدراسػة ار مػرحلتني مػدة كػل واحػدة اػالث سػنوات  
ادلرحلة ما قبل السريرية و ادلرحلة السريرية. و يف كل سنة دراسية من السػنوات اخلمػا اىلور فنػالف دراسػياف 

أسبوع  و خيضع الطالب لالمتحاف يف هناية كػل فنػل علمػا أف ىنػاؾ بعػض ادلقػررات  27لواحد منهما مدة ا
 يف السنتني الرابعة واخلامسة تدرس على فنلني مع وجود امتحاف وحيد يف هناية العاـ الدراسي .

ري أو طػب اسسػناف وتعد السنة اىلور سنة طبية حتضريية يتم فػرز الطػالب بنػاًء علػى جتا جهػا إر الطػب البشػ
 أو النيدلة.

أمػػػا السػػػنة السادسػػػة يف كليػػػة الطػػػب البشػػػري فهػػػي سػػػنة تدريبيػػػة خيضػػػع الطالػػػب خالذلػػػا للتػػػدريب السػػػريري يف 
اسمتحاانت ستاجات خمتلفة ادلدة و التخننات يف ادلشايف اليت يعتمدىا رللا الكلية   ويتقدـ يف هنايتها إر 

 وححد للحنوؿ على إجازة دكتور يف الطب البشري.السريرية مث ار اسمتحاف الطيب ادل
 

 :تعافب على إدارة الكلية
 3127-3123الدكتور دمحم ادين النباغ   مؤسا الكلية من ىلستاذ ا

 3131-3128الدكتور عبد احلميد ادللقي  
  وحىت اترخيو 2/21/3131دمحم ادين النباغ   العميد احلام منذ اىلستاذ الدكتور 

 رؤية الكلية: 

  أف تنبح كلية الطب معتمدة من ىيئات اعتماد وطنية معًتؼ هبا إقليميًا وعادليًا وأف تكوف من
 الكليات ادلتميزة وذات السمعة ادلمتازة يف التعليم الطيب والبحث العلمي والرعاية النحية 

  التميز والنزاىة والعدالة والشفافية يف التعليم والبحث العلمي والرعاية النحية 
 زاـ حبق الفرد يف احلنوؿ على أفضل رعاية صحية ومحاية اخلنوصية وفهم تنوع اجملتمع واحًتامواسلت 
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  بناء الشراكات ادلستدامة ودعمها مع ادلشايف التعليمية والنظاـ النحي وخمتلف القطاعات النحية
 م عامة.احمللية والدولية هبدؼ حتسني احلالة النحية للمجتمع السوري ابخلاصة واسقليمي والدو 

  التقييم الذايت ادلستمر لألداء واحًتاـ ادلبادئ العلمية واىلكادديية واىلخالؽ والقاجوجية يف التعليم والبحث
 العلمي والرعاية النحية 

  اسلتزاـ خبلق البيئة الداعمة لتميز وابداع الطالب واىلساتذة وكافة العاملني النحيني مدى احلياة 
 فا  عليها واستعاداها يف لل النظاـ الوطين للرعاية النحية بكل العمل على تعزيز النحة واحل

 مستواياها 
  العمل ضمن فريق لتلبية احتياجات ادلرضى أبداء سريري عام اجلودة ومسؤوؿ واخالقي ويراعي الفرد

 ضمن أسرتو ورلتمعو
  الطبية دبا فيها مهارات القدرة على إلهار احلرفية ادلطلوبة يف التعامل مع ادلرضى والزمالء وابقي ادلهن

 التواصل الالزمة
 القدرة على اتباع قواعد أخالقيات ادلهنة الطبية 
 القدرة على التقييم النقدي للممارسة الطبية 
  القدرة على التقدـ يف دراسات ما بعد التخرج والعمل البحثي 
 القدرة على تطوير الذات والتعلم مدى احلياة 

 رسالة الكلية: 

يف اجلامعات احلكومية إر التميز يف تدريب وأتىيل الطالب خالؿ الدراسة اجلامعية اىلور تسعى كلية الطب 
والدراسات العليا وفق ادلعايري ادلهنية واىلخالقية العالية اجلودة وإعداد أطباء قادرين على ممارسة الطب 

ة يف ارتقاء العلـو وادلعارؼ ادلتمحورة حوؿ ادلريض وتعزيز النحة والتعلم ادلستمر وإجراء البحوث وادلسامه
اإلجساجية من خالؿ بيئة تعليمية داعمة وابستخداـ طرا ق التعليم والتعلم ادلال مة ضمن اجلامعة ويف اىلوضاع 

ية العاملة يف اجملاست السريرية واجملتمعية ادلختلفة وابلتعاوف اسسًتاتيجي مع القطاعات احمللية واذليئات الدول
 ذااها.  
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 كلية:أهداف ال

إعداد الطبيب العاـ ادلمارس ذي الكفاءة العالية ادلدرؾ سحتياجات اجملتمع النحية والقادر على متابعة  -
 التعلم وادللتـز آبداب الطب وذلك بغية اسسهاـ يف توفري النحة بشقيها الوقا ي والعالجي جلميع ادلواطنني 

اعداد الطبيب دلتابعة الدراسات العليا التخننية والقياـ ابلبحوث العلمية دبا يتناسب واحتياجات  -
 اجلمهورية العربية السورية وخطط التنمية فيها.

اعداد ادلختنني يف خمتلف ميادين الطب وتزويدىم دبستوى عاؿ من ادلعرفة وادلهارة يف رلاؿ اختناصااهم  -
 لالجضماـ إر أسرة كلية الطب. واهيئة بعضهم أكادديياً 

 اسسهاـ يف دورات التأىيل والتدريب الطيب واىلكادديي ادلستمر. -
تطوير ادلناىج ووسا ل التعليم وأساليبها وطرؽ اسمتحاف وأتليف الكتب الطبية اجلامعية وترمجتها وتوحيد  -

 آراء الطالب واىلساتذة واخلرباء ادلنطلح الطيب العريب ووضع قواعد ضبط وحتسني اجلودة اعتماداً على 
تنمية روح العمل الطيب اجلماعي وتوايق التعاوف مع مجيع القطاعات ادلعنية ابىلمور النحية يف القطر طالابً  -

 وإداريني وأطباء وتوايق الروابط الثقافية مع الكليات واذليئات العلمية والطبية واىلجنبية.
 سعة من ادلواطنني من خالؿ عمل ادلستشفيات التعليمية التخننية تقدمي اخلدمات العالجية لشرحية وا -
 صقل شخنية الطالب العلمية والسياسية والفكرية واسجتماعية وإمناء وعيو القومي وحبو للعمل. -

  : خمابر الكلية
 خمرب علم اخللية للسنة التحضريية يف كلية الطب البيطري. -2
 يف كلية الطب البيطري.للسنة التحضريية  الطبية خمرب الفيزايء -3
 كلية الطب البشريخمرب التشريح  الوصفي يف    -4
 خمرب النسج و التشريح ادلرضي يف كلية الطب البشري. -5
 خمرب الكيمياء  يف كلية الطب البشري. -6
 خمرب الفيزيولوجيا يف كلية الطب البشري. -7
 خمرب ادلهارات اجلراحية والسريرية يف كلية الطب البشري. -8
 ليات يف كلية الطب البيطري.خمرب علم الطفي -9
 خمرب علم اجلراايم والفريوسات يف كلية الطب البيطري. -:
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 خمرب علم اىلدوية يف كلية الطب البيطري. -21
 خمرب البيولوجيا اجلزيئية يف كلية الطب البشري. -22

 
   أقسام كلية الطب البشري

 التشريح .2
 اجلنني واسجسجةعلـو اخللية و  .3
 الفيزيولوجيا واىلدوية .4
 راضعلم اسم .5
 الطب ادلخربي .6
 الشرعيالطب  .7
 اجلراحة .8
 ةاسمراض الباطن .9
 اىلطفاؿ .:

 طب اسسرة واجملتمع .21
 التوليد وامراض النساء .22
 وجراحتها امراض العني .23
 اسجف واحلنجرة والوجو والعنق وجراحتهاامراض اسذف و   .24
 ض اجللدية واسمراض ادلنقولة ابجلناااسمر  .25
 التخدير واسجعاش .26
 اىلوراـ .27
 التشخيص اسشعاعيالتنوير الطيب و  .28

  : اتفاقيات التعاون
مػػػع مديريػػػة صػػػحة محػػػاة واذليئػػػات العامػػػة للمشػػػفى الػػػوطين ورلمػػػع اسسػػػد لألطفػػػاؿ  اتفاقيػػػات تعػػػاوف  مت توقيػػػع

 والوسدة من أجل تدريب الطالب يف ادلرحلة السريرية.
 



 دليل أعضاء الهيئة التدريسية          جامعة حماه

 

  2222 

 

 

 :جملس الكلية
 يتألف رللا الكلية من    

 ر يساً  ن النباغدمحم اديالدكتور اىلستاذ  عميد الكلية
 عضواً  الدكتور دمحم صفا زودة ان ب العميد للشؤوف اإلدارية والطالب

 عضواً  شادية ىرموش ممثل جقابة ادلعلمني
 عضواً  رلد قطيين ممثل اسحتاد الوطين لطلبة سورية

 السيدة ـ. مروة النجاريقـو أبماجة سر اجمللا ر يا الدا رة  
 أعضاء اهليئة التدريسية

 
 االختصاص خ التعيني يف اجلامعة اتري

 املؤهالت العلمية 
 عام التخرج4اجلامعة4البلد

 املرتبة العلمية
 نوعها واترخيها االسم

 

يف جامعة حلب  4::2
اجتقل ار جامعة  3114

 البعث 
اجتقل ار جامعة  3119

 محاه

  جراحة عظمية
  تنظري مفاصل 

والعلـو  يف التشريح دكتوراه
  اجلراحية

 جامعة ابريا اخلامسة 
ابريا   –رينيو ديكارت 

 :2:9 فرجسا

3119 
أستاذ 
 د.دمحم أمين الصباغ  مساعد

 

يف جامعة  3121
 البعث

اجتقل ار جامعة 3125
 محاه 

 دكتوراه يف الفيزيولوجيا جراحة عامة
 3118فرجسا/

 د.عبد احلميد امللقي مدرس 3121
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يف جامعة  3122
اجتقل ار 3125البعث 

 جامعة محاه 

أمراض العني 
 وجراحتها

دكتوراه يف أمراض العني 
 وجراحتها

جامعة ابريا  -فرجسا 
 3121السادسة 

3129 
أستاذ 
 د.حيان العلواين مساعد

 

يف جامعة  3122
اجتقل ار  3129تشرين 

 جامعة محاة
 كيمياء حيوية

 دكتوراه يف الكيمياء احليوية 
 مدرس 3122 3121جامعة ينا -اجياادل

    
 د.دمحم صفا زودة

 

 فنيةأعضاء اهليئة ال 

 
 3131 ماجستري جراحة عظمية جراحة عظمبة 3/8/3131

قا م 
 ابسعماؿ

 د. عبد هللا العبدهللا
 

 3131 ماجستري امراض صدرية داخلية صدرية 3131/:/:3 
قا م 

 د.دمحم حسن ابسعماؿ

 
 احملاضرون

 االطباء االختصاصيون يف مشايف مديرية صحة محاةجمموعة من 
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 كلية الصيدلة
 هواتف الكلية :
 9994222/300  العميد : -

 9990232/300انئب العميد:      -
 9934029/300  املقسم : -

 9994222/300  الفاكس : -

 univ.edu.sy-Pharma@hamaالربيد االلكرتوين:  -
 

 الشريعة. –محاة العنوان :
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 نشأة الكلية:
ومقرىا مدينة محاة وافتتحت بقرار وزارة  3002م / لعا302أحدثت كلية الصيدلة ابدلرسوم اجلمهوري رقم/

/ وقد التحقت كلية الصيدلة جبامعة محاة اليت مت إحداثها وافتتاحها  3002/للعام /73التعليم العايل رقم /
 .02/9/3002اعتباراً من  3002/ للعام 09ابدلرسوم التشريعي رقم /

 جة اإلجازة يف الصيدلة والكيمياء الصيدلية.متنح اجلامعة بناء على اقرتاح رللس كلية الصيدلة در  -
 مدة الدراسة لنيل درجة اإلجازة يف الصيدلة والكيمياء الصيدلية مخس سنوات دراسية. -

 

 الرؤية:
 تتطلع كلية الصيدلة يف جامعة محاة إىل ما يلي:

ين والبحث العلمي أن تصبح كلية الصيدلة من الكليات ادلتميزة وذات السمعة ادلمتازة يف التعليم الصيدال .0
 على الصعيدين اإلقليمي والدويل.

التقييم الذايت ادلستمر لألداء واحرتام ادلبادئ العلمية واألكادميية واألخالقية والقانونية يف التعليم  .3
 الصيدالين والبحث العلمي.

 ى احلياة.االلتزام خبلق البيئة الداعمة لتميز وإبداع الطالب واألساتذة وكافة العاملني الصحيني مد .2
العمل على تعزيز الصحة واحلفاظ عليها واستعادهتا يف ظل النظام الوطين للرعاية الصحية بكل  .2

 مستوايهتا.
القدرة على إظهار احلرفية ادلطلوبة يف التعامل مع ادلرضى والزمالء وابقي ادلهن الطبية مبا فيها مهارات  .5

 التواصل الالزمة.
 هنة الصيدلة.القدرة على اتباع قواعد أخالقيات م .6
 القدرة على تطوير الذات والتعلم مدى احلياة. .7
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 :الرسالة
تسعى كلية الصيدلة يف اجلامعات احلكومية إىل التميز يف تدريب وأتىيل الطالب خالل الدراسة 
اجلامعية األوىل والدراسات العليا وفقاَ دلعايري مهنية وأخالقية عالية اجلودة وإعداد صيادلة قادرين على 

رسة الصيدلة ادلتمحورة حول ادلريض وتعزيز الصحة والتعليم ادلستمر وإجراء البحوث وادلسامهة يف مما
ارتقاء العلوم وادلعارف اإلنسانية من خالل بيئة تعليمية داعمة واستخدام طرائق التعليم ادلالئمة ضمن 

ي مع القطاعات احمللية اجلامعة ويف األوضاع السريرية و اجملتمعية ادلختلفة وابلتعاون االسرتاتيج
 واذليئات الدولية العاملة يف اجملاالت ذاهتا .

 األهداف:
إعداد الصيادلة وأتىيلهم يف االختصاصات وادلهن الصيدلية كافة وتوفري األطر الالزمة لتغطية  -0

احتياجات خطط التنمية يف اجلمهورية العربية السورية خلدمة اجملتمع من خالل صيدلة اإلنتاج وصيدلة 
 اخلدمات.

النهوض ابلدراسات العليا والبحوث العلمية اليت تسهم يف تطور العلوم الصيدلية والتعاون مع خمتلف  -3
ادلؤسسات الصحية والدوائية إلجياد احللول دلختلف القضااي اليت تواجو التطور الصيديل يف اجلمهورية 

 العربية السورية مبا يضمن حتقيق شعار ربط اجلامعة ابجملتمع.
تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس ووضع ادلؤلفات العلمية اجلامعية وادلرجعية وتوفريىا  -2

 وإحداث ادلخابر الالزمة للبحث العلمي.
 تشجيع خمتلف النشاطات الطالبية والعمل على تربية شخصية الطالب العلمية. -2
اجلمهورية العربية السورية وكليات  حتقيق التعاون العلمي بني الكلية وخمتلف ادلؤسسات الدوائية يف -5

الصيدلة العربية واألجنبية هبدف تطوير البحث العلمي والدراسات العليا وتعريب التعليم يف الوطن 
 العريب وتوحيد مناىج كليات الصيدلة العربية.
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 إدارة الكلية:
 تتألف إدارة الكلية من:

 عميدة الكلية: الدكتورة ظالل قطان -1
 يدة للشؤون اإلدارية والطالب: الدكتورة شهامة عدي انئب العم -3
  انئب العميدة للشؤون العلمية: الدكتورة ختام ادلعراوي -2
 

 بناء الكلية:
 يتألف بناء الكلية من:

خمابر تعليمية وخمرب  2وثالثة طوابق تضم مكاتب اإلدارة وادلوظفني ومدرجني تعليميني  -0
 م الطالب ممارسة مهنة الصيدلة خالل مرحلتو اجلامعية األوىل.، وصيدلية افرتاضية لتعلياالنرتنت

 األقسام: ال يوجد. -3
 : ال يوجد.مكتبة الكلية -2
 
  مالحظة:

مت البدء مبشروع أتىيل وتوزيع فراغات وخمابر وبناء صيدلية يف كلية الصيدلة جبامعة محاه، وذلك لتالئم جودة 
 الطالب ولرفع ادلستوى األكادميي والعلمي لطالب كلية الصيدلة. التعليم العايل واستيعاب التضخم يف أعداد
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 :اهليكل التنظيمي
 

 
 

 جملس الكلية:
 

 يتألف رللس الكلية من :
 رئيسا   ظالل دمحم قطانالدكتورة  عميدة  الكلية

 عضوا   ختام املعراويالدكتورة  العلميةللشؤون  انئب عميدة الكلية

 عضوا   ة شهامة عديالدكتور  اإلدارية والطالبللشؤون  انئب عميدة الكلية

 عضوا   قا.أ. مسر مشايل ممثل نقابة املعلمني

 عضوا   عمرو الياسني ممثل االحتاد الوطين لطلبة سورية
 سايل املاغوط :يقوم أبمانة سر اجمللس رئيس الدائرة 
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 التدريسيةأعضاء اهليئة  
 االسم

 املؤهالت العلمية املرتبة العلمية
 االختصاص اجلامعة/البلدلتخرج/عام ا

التعيني يف  اتريخ
  اجلامعة

 اترخيها نوعها

 03/2/3002 مدرس د. ظالل قطان
 )اتريخ التأصيل(

 3009شهادة دكتوراه 
فرنسا جامعة ىنري 

 اننسي-بوانكاريو

دكتوراه 
ابلبيولوجيا 

 اجلزيئية
91/4/1009 

 

 أعضاء اهليئة الفنية
اتريخ التعيني يف  اليت حيملها الشهادة  الوظيفة االسم

 اجلامعة 
 

مشرف على  أمل محشو
 األعمال

 37/3/3003 دبلوم ابلعلوم الطبيعية

 
قائم  مسر مشايل

 ابألعمال
 30/0/0993 ماجستري ابلعلوم الطبيعية

 
قائم  دانية حالق

 ابألعمال
إجازة يف اذلندسة 
 الكيميائية والبرتولية

3/8/3007 

 
قائم  فاداي احلاج حسني

 ابألعمال
ابلكيمياء  دكتوراه

 العضوية
08/00/3030 
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 الكلية التطبيقية
 هواتف الكلية :

0887772/200 الدكتور نصر القاسم العميد :  

 انئب العميد للشؤون االدارية : الدكتور أمين لفلوف
كنان زين انئب العميد للشؤون العلمية : الدكتور  

       العابدين
0882502/200  

0882507/200 حسني العبودأ. رئيس الدائرة:  

0882508/200                            املقسم:              

2978657/355 الفاكس :                        
 univ.edu.sy-Practical@hama  الربيد االلكرتوين :

 العنوان :  
 جانب دوار كازو. -حي الربانوي– محاه

 
 

mailto:Practical@hama-univ.edu.sy
mailto:Practical@hama-univ.edu.sy
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،                               3102/ لعام 74أحدثت الكلية التطبيقية مبوجب ادلرسوم التشريعي رقم /
 قرب دوار كازو. -حي الربانوي -ومقرىا مدينة محاة 

دتنح الكلية التطبيقية درجة اإلجازة اجلامعية ابختصاصات خمتلفة، ومدة الدراسة فيها  -
 أربع سنوات.

لدراسية واللوائح الداخلية للكليات التطبيقية التابعة إىل وزارة تعتمد الكلية اخلطط ا -
التعليم العايل، كما يتم القبول فيها من محلة الشهادة الثانوية العامة وادلهنية يف سنة 

 القبول نفسها وفق األسس اليت يضعها اجمللس األعلى للتعليم التقاين.

لوجية عن طريق و لتطورات التعليمية والتكنهتدف الكلية إىل نشر التعليم التقاين ومواكبة ا -
توثيق الروابط الثقافية مع اجلامعات وادلعاىد وادلؤسسات البحثية والتقانية احمللية 

 واإلقليمية والدولية.

 :التطبيقية الكلية وأهداف ورسالة رؤية
  :الكلية رؤية

 و تقدم أجل من العايل التعليم جبودة االرتقاء إىل محاة جبامعة التطبيقية العلوم كلية تسعى
 و ادلؤىلة العمالة من السوق احتياجات أتمني و العادلية  طوراتالت مواكبة و اجملتمع ازدىار
 .ادلدربة

 :الكلية رسالة
 الكهرابئية التغذية رلاالت يف عالية كفاءة ذوي طالب إبعداد حبماة التطبيقية الكلية تقوم

 خمتلف يف العمل سوق متطلبات تليب ىلةمؤ  بكوادر اجملتمع لرفد احلاسوب تقنيات و
 التطبيقية ابلعلوم تزويدىم خالل من اجملاالت

 :إىل هتدف:الكلية أهداف
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 سوق يف ادلنافسة على وقادرين االختصاص حقل يف عالية تاار مه ذوي تقنيني إعداد -
 .والدولية والعربية واإلقليمية احمللية العمل

 لدراسية.ا ادلناىج يف احلاصلة تار و التط اكبةمو  -
 منح طريق عن التقنية اجملاالت يف العمل سوق حلاجة طبقا اخلرجيني مبستوى االرتقاء -

 .ادلستمر التعليم جبرامو  التدريبيةرات الدو  وعقد العلمية .الدرجات
 ىذا يف النشر وسائل وتوفري التطبيقي الطابع ذات العلمية والبحوث ساترادال جراءإ -

 .اجملال
 .التقين التعليم رلال يف الدولية ادلعايري تطبيق يضمن مبا األداء ريمعاي تعزيز على عملال -
 . اجملتمع ئحراش وخمتلف الكلية بني الصالت تعزيز -
 .القطر وخارج داخل ادلماثلة العلمية ادلؤسسات مع والتواصل االنفتاح -
 ميةواخلد واإلنتاجية الصناعية للقطاعات والفنية التقنية وادلساعدات تار ااالستش تقدمي -

 .ادلختلفة
 .ادلعلومات وبناء رباتاخل لتبادل العمل وسوق الكلية بني التعاون أواصر بناء -
 التقنيات يف الكبرية تراالتطو  دلواكبة التقنية للتخصصات العمودي البناء استكمال -

 .احلديثة
 أقسام الكلية:

للعام  01/2/3102م اتريخ  /و01افتتح ابلقرار الوزاري رقم/: قسم تقنيات احلاسوب -
 .3102/3107الدراسي 

و ادلدن: افتتح بقرار وزارة التعليم العايل رقم  الصناعية قسم التغذية الكهرابئية للمنشآت -
 .3107/3102/و.م للعام الدراسي 2

وديكن افتتاح أقسام أخرى يف رلال تقاانت الكهرابء و االتصاالت و األعمال  -
تقنية و العلمية و متطلبات سوق العمل ادليكانيكية يف األعوام القادمة حسب احلاجة ال
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مما جيعل ذلذه الكلية إمكانية حقيقية يف تغطية مجيع اجملاالت ادلتاحة على صعيد العمل 
 التطبيقي ادلهين.

 
 يوجد يف الكلية التطبيقية ادلخابر التالية: خمابر الكلية:

زم خلدمة ثالث خمابر حاسوب بسعة مخسة عشر جهازًا لكل خمرب،وىي رلهزة مبا يل -
 العملية التعليمية ومشرتكة بني الكلية التطبيقية ومعهد احلاسوب.

 متطور بني الكلية التطبيقية و معهد احلاسوب.  CISCOخمرب شبكات  -

حاسوب مت جتهيزه من قبل إدارة الكلية التطبيقية بسعة مخسة عشر جهازًا مع   ينخمرب  -
 كافة مستلزماتو.

إدارة الكلية التطبيقية مع كافة  مت جتهيزه من قبلور أسس اذلندسة الكهرابئية متطخمرب  -
 .مستلزماتو 

خرجيي الكليات التطبيقية مزااي كبرية  3102لعام  74و قد منح ادلرسوم التشريعي رقم 
حيث نص على أنو جيوز لرئيس رللس الوزراء تعيني خرجيي الكليات التطبيقية لدى 
اجلهات العامة وفق احلاجات اليت يعلن عنها و ابلشروط اليت حيددىا ذلذه الغاية كما 
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الفين و تعويض العمل  عملعيينهم تعويض طبيعة دينح خرجيو الكليات  عند ت
 ادلتخصص.

 
 مكتبة الكلية :

تقدم خدمات للطالب من مراجع علمية ومشاريع خترج يف قسم تقنيات احلاسوب وقسم التغذية 
 الكهرابئية للمنشآت الصناعية وادلدن.

 يتألف رللس الكلية من :  جملس الكلية:

 يساً رئ الدكتور نصر القاسم عميد الكلية
 عضواً  الدكتور أدين لفلوف انئب عميد الكلية للشؤون االدارية و الطالب

 عضواً  زين الدين العابدينالدكتور  للشؤون العلميةانئب عميد الكلية 
 عضواً  نصر القاسمالدكتور  رئيس قسم تقنيات احلاسوب
 عضواً  الدكتور نصر القاسم رئيس قسم التغذية الكهرابئية

 عضواً  م. رفاه خمتار دلعلمنيممثل نقابة ا
 عضواً  رئيس اذليئة اإلدارية ممثل االحتاد الوطين لطلبة سورية

 
 أحسني العبوديقوم أبمانة سر اجمللس رئيس الدائرة:
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 أعضاء اهليئة التدريسية 

 االسم
 ادلؤىالت العلمية ادلرتبة العلمية

 عام التخرج/اجلامعة/البلد
 االختصاص

 اتريخ
التعيني يف 

 معةاجلا
 

 اترخيها نوعها

 3117 أستاذ د.نصر القاسم
دكتوراه فلسفة يف العلوم التقنية 

من اجلامعة  0990لعام 
 التقنية احلكومية لينغراد

محاية نظم 
القدرة 
 الكهرابئية

0911 

 

 إجازة يف العلوم التطبيقية 3131 معيدة هنيدة قراجة
 3131 ىندسة بررليات )تقنيات احلاسوب(

 

 إجازة يف العلوم التطبيقية 3131 معيدة شيماء زقزوق
 3131 بررليات الويب )تقنيات احلاسوب(

 

 3131 معيدة هنى حنا
 إجازة يف العلوم التطبيقية

)التغذية الكهرابئية للمنشآت 
 الصناعية وادلدن(

ىندسة 
 3131 الكرتونية

 

 3109 معيدة أمساء دتيم
 العلوم التطبيقيةإجازة يف 

 )تقنيات احلاسوب(
3104 

شبكات 
 3109 حاسوبية

 

 3131 معيدة آمنة الطويل
 إجازة يف العلوم التطبيقية

)التغذية الكهرابئية للمنشآت 
 الصناعية وادلدن(

 3131 آالت كهرابئية
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 نواب العميد                                                          

 
يني بدء التع

 االختصاص يف اجلامعة 
 ادلؤىالت العلمية 

عام 
 التخرج/اجلامعة/البلد

 ادلرتبة العلمية
 االسم

 نوعها  اترخيها

 

3101 
قسم 

مواصالت 
 ونقل

دكتوراه يف اذلندسة 
انئب العميد  3109 ادلدنية

 د.أدين لفلوف للشؤون االدارية

 

3101 
اذلندسة قسم 

 اجليوتكنيكية
ندسة دكتوراه يف اذل

 3131  3101ادلدنية
انئب العميد 
 للشؤون العلمية

 كنان زيند.  
 العابدين

 أعضاء اهليئة الفنية
 

بدء التعيني يف 
 االختصاص اجلامعة 

 ادلؤىالت العلمية 
عام 

 التخرج/اجلامعة/البلد

 ادلرتبة العلمية
 االسم

 نوعها  اترخيها

 

م آيل ىندسة حتك 3101
 و حواسيب

دكتوراه يف ىندسة 
التحكم االيل 

 3104واحلواسيب 
3101 

قائم 
 ابألعمال
 معاون

 د.أمحد الكردي 
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 ىندسة االلكرتون 3107
ماجستري يف ىندسة 
احلاسبات والتحكم 

 3109اآليل
3107 

قائم 
 ابألعمال
 معاون

 م.رود األصفر

 

دبلوم دراسات عليا  ىندسة حاسبات 3110
قائم  3111 يف ىندسة احلاسبات

 م.رفاه خمتار ابألعمال

 
3101 

ىندسة حتكم آيل 
 و حواسيب

إجازة ابذلندسة 
ادليكانيكية و 

 الكهرابئية
3101 

قائم 
ابألعمال 

 معاون
 م.فائزة حامت

 

تعينت يف جامعة 
 0991دمشق عام 

و نقلت اىل جامعة 
 3112البعث عام 

ىندسة تصميم و 
 إنتاج

ماجستري ابذلندسة 
 3103 ادليكانيكية 

 مشرف
 ابألعمال
 

 م.ىال سفاف

 

 ىندسة الكرتونية  3114
دبلوم التاىيل و 

التخصص يف رلال 
 اجلودة و دقة القياس

قائم  3101
 م.طلة دندشلي ابالعمال
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ىندسة  3101
 ميكاترونيكس

إجازة ابذلندسة 
قائم  3101 ادليكانيكية 

 م.عبدو زحلوق ابالعمال
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 كلية الهندسة المدنية
 

 هواتف الكلية :
 5623572/333 العميد :          
 5623572/333   النائب العلمي :

 333/5623570      النائب اإلداري:      

  5623522/333 - 5623577/333           ادلقسم :     
 5623533/333   الفاكس :       

 univ.edu.sy-civil@hamaالربيد االلكرتوين :       
 

 العنوان :  
 دوار كازو . –حي الربانوي  –محاة 

 
وسفتتحددكلرادد س لو س  لل3127لملدد  للل382أحددت كلية ددنلسذلنتملددنلسدلتم ددنله ابملددنل دد هلردل ملدد  لس   دد  يل  دد لل

ل.39/9/3127/ولات يخل87سلتملة  ل   للل
سلكة ددنلابددلل علددولدةدد ل دددتس لج مدد لتملة  ددملتمل دد ل،لابتملددت  لس  سمدد ل  تضددعةمبل  ددسل  ددكلوىددملابنددكل لدد ل

اب نتملددددلابدددتم دل ويليعددد  ستلدة  دددنلابتاتابدددن،لوج مددد لاب ددد لتدددن الابدددلل علدددولرل س دددمبلسذلنتملدددملس ةدددم،ل
ل.وج م لتن  يلتس ى لدربهليفل فمبلد ة نلسلتن  نلسلش ابةنلسدلتن اب نليفلسلاع لسلمل يبلسلس  ي
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ل الكلية رؤية: 2
ليفلسلتةفلوسخلربستللسدلمل  فلأحتثلتاتميلدة ل    لابتع  لوحبثملتملة  ملرل مبلس  ابنل ىللسلسملم

لسلتن  نلآف قلو مل ليفلمل  ين،لوسلتا لسلملة ملسلتات لدجةنل فمبل شأهنلابللوسليتلسدلتم ن،لنتمل نسذللسال تص ص ت
ل سحلتيثنلسلتت يسلوومل ئ لسلملة ملي دلختربستلسلتت يسلأمل ل  لأحتثلدة لوسالدت   ل ، ف لسدلستتسابن

  يةالكل رسالة :5
ل ىتؤللس    لو تاب نلش ابةنلود ل نلوحبث نلتملة   نلر سابجلتاتميل ىللج ابملنل  هليفلسدلتم نلنتملنسذللية نلتسمل 

ل   سهت ابلوتع ي لسدلتم نلنتملنسذلليفلمج مبلس تص ص تلسلمل  لأمل سقليفلسدلن فسنلدة ل    يللابت  زيلل  جيد
ل سجملت مب.لوتن  نلوتع ي ل د ليفل  يسلشل ل نسلمل دللآ  لسدلملع  تلسلملة  نلوفقلرملت  س ل وابملة اب هت

  الكلية أهداف: 3
ل :يةملاب ل  هل ىللج ابملنليفلسدلتم نلنتملنسذللية نلتفهت 

لسلععبل .2 لوأتى   لسدلتم ن لسذلنتملن لرل ل ليف لسدلختصد لسدتس  ل عل لابل لسجملت مب لتن  ن ليف سإلمل   
سفقلابمبلسلتع  ستلسحلتيثنليفلىكسلسجمل للوتزويتى ل ست ىلد للابللسدلمل فنليفلرل للس تص ص  ل  ليت ل

 ابللانح نلوابمبلسحت  ج تلس     ينلسلمل ر نلسلس  ينلوسل طللسلمل يبلابللانح نلس  ىل

ليفل .3 لوسلتا  لسلملة م لسلتات  ليف لتس   لسليت لسلعن ن لوسلت سمل ت لسلملة  ن لرلبح ث لوسدلش  ين سلن  ض
سجي  لسحلة للدلختةفلسلاض ايلسليتلت سجولرل التلسلملة  لسذلنتملنلسدلتم نلو  صنلاب لي تفلابن  لسىلل

 سلتع  لسال تص  يلوسالجت  دمليفللس     ينلسلمل ر نلسلس  ينلوسل طللسلمل يبل

 سدلتم نلنتملنسذللرل لليفلسدلست  لوسلتت ي ل  ىسلتألإلد   لرتو ستلسلا   ليفل   سإلمل .4

لسلع ل لوسمن  .5 للةمل  ل  لتن  نلس  سم لسلملة  نلوسالجت  د نلوسلثا ف نللشخص ن لسلا ابملوحبو  لود و
ي فمبلسلات ستلسلتن فس نليفلمل قلسلمل  لوتشج مبلسلنش طلسلثا يفلوسلع لوسالجت  دملوسل ايضملردل

 سلعةبنل

 لوسدلشرتينلسلمل ابنل راع د هتلوسجملت مبلسلكة نلردلوسلرتسرطلسلتع د لابللابست ىلأدة لحتا ق .6

ل  تسفىوألسلكة نل   ابلابمبليتن مل لو  لوسخل صن .7
 ج ولسلعةبنلحن لسال ت   لسالابث للألد  للسدل ن نلسليتلمل    مل هن ل  ليتن مل لابمبلسابك م  هت لسلكست نلت .8

سلمل يبلابمبلسلتأي تلدة لسحرتس لس ع   تللوسل طللسلس  ينلسلمل ر نلووس مبلمل قلسلمل  ليفلس     ين
 سدل ننلو  سدتى لوسلا سمدلسلن ظ نلذل ل
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نلابمبلية  تلسذلنتملنلسال  ىليفلمل  ينلوابمبلسذل ئ تلسلملة  نلسذلنتمل نلت   قلسل وسرطلسلثا ف نلوسلملة   .9
 سلمل ر نل  صنلوسالجنب نلد ابنل

لسجي  ل .: لط يق لدل لسلمل يب لسل طل لسلا ئ نليف لابؤملس تو لسلتةف ليف لسذلنتملم لسلتملة   لتمل ي  لد ة ن  فمب
لسلةغ ت لستا ن لدة  لوسلرتي ز لسلملة م لسدلصعةح لوت ح ت لسلمل يب لسذلنتملم لسلملة م سالجنب نللسلكت ب

لسدلمل ص  

 تتألف كلية اذلندسة ادلدنية من بنائني:
لابمل  لابللابتي ينلسلرتر نلويتألفلابلل عثلط سرقل:سلاتميلسلبن  ل
 لسلع رقلسالولل  س ي
 ل فل  س ينلغلوأ رمبربيللسلوللاب مل ولط لب ًلل261تدلتتسمبلي لابن  لللدد   دتدل  سمللحي يلسلع رقلسلث ين
  اب ملد لو دعثللرإلضد فنل ىلط لبد ًلل261ن د لللدد دد تل  سملد نلتتسدمبليد لابسلع رقلسلث لثلحي يلأ رمبل

 . فل  س ينغ

لسلبن  لس تيتليتألفلابلل عثلط سرق:
   وابكتبنلسلع رقلسألوللف ولابت جل ئ سملولسلربلاب س لسلبن. 

  سلع رقلسلث ينلف ول  دتدل  سمل تدلولسلربلسذل ت ول  لوسلربلسلك     لوسلع زاي. 

 لف ولأ رمبل  د تل  سمل نلو  دنلسلس   ن  لوسلربلسحل مل ب.لسلع رقلسلث لث
 

 إدارة الكلية:
 تعاقب على عمادة الكلية كل من:

 سلتيت  لدبتلسلا   لس نتي 

  سلمل  تلسحل يل(     سلتيت  لأرلتلش ي( 
 

 )احلايل(: انئب العميد للشؤون العلمية والبحث العلمي
 رش لملةع نلسلتيت            

 )احلايل(: للشؤون اإلدارية وشؤون الطالبانئب العميد 
 ومل  لسحلزوسينلسلتيت                       
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 رللس الكلية:
ليتألفلرلةسلسلكة نلابلل:

  ئ س ًل أرلتلش ي سلتيت  ل د  تلية نلسذلنتملنلسدلتم ن

 أابدلسلس   .ل مينلس نتي  ئ سلسلتسئ  

 دض سًل ومل  لسحلزوسينت  لسلتي انئ لد  تلسلكة نللةشؤونلسإل س ينلوسلععبل

 دض سًل رش لملةع نسلتيت  ل انئ لد  تلسلكة نللةشؤونلسلملة  نل

 دض سًل سلتيت  لدبتلسل  سقلمل مل  ئ سل س لسذلنتملنلسالمش ئ نل

 دض سًل ين نل يللسلمل رتيلسلتيت  للل ئ سل س لسذلنتملنلس   تكن ك ن

 دض سًل  ابنععسلسلتيت  لزل   ل سلب ئ نسلصح نلول ئ سل س لسذلنتملنل

 دض سًل سلتيت  لأرلتلش ي   ئ سل س لسذلنتملنلسدل ئ ن

 دض سًل أميلللعة فسلتيت  ل سلنا لواب س لسلبن   ئ سل س لىنتملنل

 دض سًل  ل دلس  تسلتيت  ل وسلتش  ت ئ سل س لسإل س  لسذلنتمل نل

لدض سًللسلتيت  لومل  لسحلزوسينل ئ سل س لسلملة  لسألمل مل ن
 دض سًل سلتيت   لمل  سنلشملب ن   سلعب غ سف ئ سل س ل

 دض  سلتيت   لمل  سنلشملب ن شلث لما رنلسدلملة دل

لدض سًل دمحملد  يل شلث لسإلحت  لسل ط للعةبنلمل  ين
للاللي جتلشلث لطعبلسلت سمل تلسلملة  

 
 أقسام الكلية : 

لتتك نلية نلسذلنتملنلسدلتم نلابللسأل س  لسلت ل ن:ل
ل.ل(Basic Sciences)ل س لسلملة  لسألمل مل ن .2
ل.(Structural Engineering) س لسذلنتملنلسإلمش ئ نل .3
 .(Geotechnical Engineering) س لسذلنتملنلس   تكن ك نل .4
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 Transportation and Building)سلنا لواب س لسلبن  للىنتملنل س  .5

Engineering). 

 .(Environmental  Engineering) س لسذلنتملنلسلب ئ نل .6

 (Hydraulic Engineering  ) س لسذلنتملنلسدل ئ نل .7

 Construction  and Engineering)لوسلتش  تل  س لسإل س  لسذلنتمل ن .8

Management). 

 (ل.Surveying)ىنتملنلسلعب غ سف  ل س ل .9

ل
 خمابر الكلية : 

ل
لسذل ت ول  سلربل .3 وسدلس حنلسلربلس   ل ج   .2
ل(3سلربلسحل مل ب) .5 (2)سلربلسحل مل ب .4
للاب س لسلبن  سلرب .7 سلربلسلك     لوسلع زاي  .6

ل
ل
ل
ل
ل
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 اء اذليئة التدريسيةضأع

 الصورة الشخصية
بدء التعيني 
 يف جامعة 

 االختصاص
 ادلؤهالت العلمية 

 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 ادلرتبة العلمية

 اترخيها

 امسها

 االسم

 

ماعلابلل
ج ابملنل
سلبملثل
3129 

ابنشآتل
 سلب ت نلسدلسةح

 يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم نل
ابللج ابملنلل2::2د  ل

 ملرتس كعيتلددلر يع م  

  .لدبتلسل  سقلمل مل أملت   26/7/3115

 

ماعلابلل
ج ابملنل
سلبملثل
3129 

ىنتملنل
صح نل
 وص ف

لصحم

ملة  لسلتان نل يت  سهليفلسل
ابللابمل تلل2::2د  ل

لىنتملنلسلبن  
 يفلاب ملك لدددل ومل  ل

  ل.لزل   لفع ابن أملت   21/21/3123

 

ماعلابلل
ج ابملنل
سلبملثل
3129 

  لسلبن  اب س

 يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم نل
ابللابمل تلل3::2د  ل

لىنتملنلسلبن  
 يفلاب ملك لدددل ومل  ل

2/22/3112 
أملت  ل
 ابس دت

 ل.لدبتلسلا   ل
 س نتي

 

ماعلابلل
ج ابملنل
حة ل
3128 

اب ك م  ل
ىنتململ

 وابا وابنلسدل س 

 يت  سهليفلسذلنتملنل
لل:::2د  للسدل ك م ك ن

 ابص ل-يفلج ابملنلسلا ى  ل

21/23/3126 
أملت  ل
 ابس دت

  ل.لومل  لسحلزوسين

 

ماعلابلل
ج ابملنل
سلبملثل
3128 

ى ت ول  ل
 وىنتملنلسدل  ه

 يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم نل
ابللج ابملنلل7::2لمل  ل

 مل ومثبت نلددلر يع م  

7/22/3129 
أملت  ل
 ابس دت

  ل.لأرلتلش ي 
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ماعلابلل
ج ابملنل
سلبملثل
3129 

 ىنتملنلاب و 

 يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم نل
ابللج ابملنلل3111مل  لل

 مل ومثبت نلددلر يع م  

  ل.لرش لملةع ن ابت س 25/5/3121

 

ابس رانل
أدض  ل
سذل ئنل

سلتت يس نل
ل2

ابنشآتل
لابملتم ن

  يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم ن

ابللج ابملنلل3127لمل  ل
لسلبملث

ل38/9/3129 لابت سلل ل .ل دلس  ت

 

ابس رانل
أدض  ل

سذل ئنل
سلتت يس نل

2 

ىنتملنلول
 ل  س  لسدل س ل

لسدل ئ ن

  يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم ن

ابللج ابملنلل3126لمل  ل
لسلبملث

لابت سلل :21/2/312 ل .لل ة لحعو 

 

ابس رانل
أدض  ل

سذل ئنل
سلتت يس نل

2 

لىنتملنلر ئ ن
  يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم ن

ابللج ابملنلل3127لمل  ل
لسلبملث

لابت سلل 33/22/3129 ل .لمل  سنلشملب ن

 

ابس رانل
أدض  ل

سذل ئنل
نلسلتت يس 

2 

ىنتملنل
سدل سصعتل

لوسلنا 

  يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم ن

ابللج ابملنلل3127لمل  ل
لسلبملث

ل38/9/3129 لابت سل ل .لأميلللعة ف
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ابس رانل
أدض  ل

سذل ئنل
سلتت يس نل

2 

ىنتملنل
لج  تكن ك ن

  يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم ن

ابللج ابملنلل3127لمل  ل
لسلبملث

ل23/22/3129  ابت سلل
 .لين نل يلل

لسلمل رتيل

 
 ضاء اذليئة الفنيةأع

 الصفة االسم
 ادلؤهالت العلمية

 عام التخرج/اجلامعة/االختصاص

اتريخ ادلباشرة يف كلية اذلندسة 
 ادلدنية جبامعة محاه

 

   ئ لرألد  ل م . ابراهيم العمر
ل3125 ج   ليفلسذلنتملنلسدلتم نللمل  ل

 ج ابملنلسلع ستل- س لاب ئ نل
28/22/3127  

 ألد  ل  ئ لر م . دمحم الطالب

 ج   ليفلسذلنتملنلسدل ك م ك نلوسلك  رئ نل
ل س لتص   لوسمت جل-ل3125لمل  

 ج ابملنلسلبملث

ل32/22/3127
 ابللج ابملنلسلبملثلعًلما

 

   ئ لرألد  ل .لبيب الصاحلم 

لمل  للسدلملة اب ت ن ج   ليفلسذلنتملنل
 س لىنتملنلسلربرل  تلولمظ لل-3119

 حة ج ابملنلل-سدلملة اب ت

ل:8/312/:3
 للج ابملنلسلبملثابلعًلام

 

م . دمحم طاهر 
 اخلطيب

دة لابش فل
 سألد  ل

ل ج   ليفلسذلنتملنلسدلتم ن
 س لد  ل رة  لل6::2ج ابملنلحة لد  ل

ل:::2  سمل تلدة  لج ابملنلسلبملثلد  ل
لج  تكن  لل-

 iiseeاب جستريلىنتملنل ال للابللج ابملنل
 3112ابللسل  رنلد  للل

ل34/5/3128
 ابللج ابملنلسلبملثلماعًل
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 ح اليوسفم . جنا 
دة لابش فل

 ألد  لس

ل س لد  ل- ج   ليفلسذلنتملنلسدلتم نل
 ج ابملنلحة 

ل5/21/3128
 حة ابللج ابملنللماعًل

 

   ئ لرألد  ل م . عروة مجول

 ج   ليفلسذلنتملنلسدل ك م ك نلوسلك  رئ نل
لابمل  نل  س ل-ل3126 لمل  

 ج ابملنلسلبملث
9/9/3128 

 

   ئ لرألد  ل بيدوبثينة عم. 
 س لىنتملنللاب جستريليفلسذلنتملنلسدلتم ن

لابللج ابملنلسلبملثللسدل سصعتلوسلنا 
ل23/9/3132

 لابس رانلأدض  لسذل ئنلسلعن نل

ل  ئ لرألد  ل م. فاطمة مردود
اب جستريليفلسذلنتملنلسدلتم نلابللج ابملنل

ل3127سلبملثلد  ل
ل23/21/3131

لابس رانلأدض  لسذل ئنلسلعن ن

 

 يت  سهليفلسذلنتملنلسدلتم نلابللج ابملنلل  ئ لرألد  ل د. هناء جرجس
ل3127سلبملثلد  ل

ل9/21/3131
 لابس رانلأدض  لسذل ئنلسلعن ن

 
 

 م. ايمسني زيود
 

ل  ئ لرألد  ل
اب جستريليفلسذلنتملنلسدلتم نلابللج ابملنل

ل3127سلبملثلد  ل
ل21/22/3131

ل نابس رانلأدض  لسذل ئنلسلعن

 

ل  ئ لرألد  ل م. عبري سويد
اب جستريليفلسذلنتملنلسدلتم ن)سذلنتملنل

لسلب ئ ن(لابللج ابملنلتش يل
ل8/23/3131

 لابس رانلأدض  لسذل ئنلسلعن ن

ل  ئ لرألد  ل م. براءة فرج
اب جستريليفلسذلنتملنلسدلتم ن)سذلنتملنل

لسإلمش ئ ن(لابللج ابملنلسلبملث
ل26/23/3131

 لابس رانلأدض  لسذل ئنلسلعن ن

 س لدة  لاب جستريليفلسذلنتملنلسدلمل   ينلل  ئ لرألد  ل م. مها الكاتب
لابللج ابملنلسلبملثسلبن  لوسلتنع كل

ل22/21/3132
 لماعًلابللية نلسذلنتملنلسدلمل   ين
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 المعهد التقاني لطب األسنان
 هواتف املعهد :

 2297922/200     : ملديرا -

                      2296872/200 

 2297920/200أمني املعهد:         -
 2297929/200   :    املقسم  -

 2222269/200شؤون العاملني :     -

 2297922/200   الفاكس : -
  omc2@hotmail2297Asnan الربيد االلكرتوين :   -

 الشريعة  -محاة  العنوان :  
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 نشأة املعهد:
/و.م ات يددددددددد  701مبوجدددددددددا ل اددددددددد ل  ل دددددددددو ل     ددددددددد   7991-7991أحددددددددديف  لدلامددددددددديف   ل اددددددددد م ل يف ل ددددددددد   

حيث بيفء ل يفولم   لدلاميف    نة لنش ئو   كلية طا لأل ن ن مث مت نالو   ل ا م ل يف ل    71/70/7991
اب ا ب من كلية طدا لأل دن ن وىدو رةد     –ح  ل ش ياة  -ن   مح ه ل ك ئ لىل ما ه لحل يل 7991-7999

    ل رتبية .رن ميف  ة  يفمية اتباة  و ل
و ديف ك نددل ل ة يددة ل دء أنشدد ء لدلامدديف مدن أجلمدد  ىدد  الىيدن والدديف يا ل  ددحب مدن كددح ل      دد  دلددن م   

ل ا   وح جة لأل     ن ن  سيف ح جة ي و ون بايفى  ل امن   خم ب  لأل دبلوم الا ين   طا لأل ن ن  شم د  
   0 ل     ص ل ا بية لجمل و   إىل ىذل

 
 تعاقب على إدارة املعهد كل من:

 
 5002-7991 ل يفك و حس ن ف ح 
   5009-5002 ل يفك و  حممود ل نو 
 5072-5009 ل يفك و  حس ن لحللةية 
 5072-5072 ل يفك و     يف  ةش 
 5072- 5072 ل يفك و  مسري رزو 
  5071- 5072 و  رةيف لدلا  لجلم لل يفك 
 لدليفي  لحل يل 5071-5071 ل يفك و  دمحم   م  ح فظ 
   5079-5071 ل يفك و   ميس ء  ايد  

  ل يفك و  دمحم ح فظ 
5079-5050  
5050-5057 
5057-5055 
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 جملس املعهد:
 ي أ ف جملس لدلاميف من :

  ئيس ً   ح فظل يفك و دمحم ميفي  لدلاميف
 رضولً    يف لدللك م.  أم  لدلاميف

 رضولً  د. أمية لدلة  ك انئا لدليفي   لشؤون ل المية 
 رضولً  د.دل ين حةوب  ئيس  س  ل  اويض ت
 رضولً  رح لحلمو د.   ئيس  س  لدلس ريفلت
 رضولً   ل سييف دمحم نةم ن دمثن نا بة لدلالم  

 رضولً  د.لب س م ل سحمة دمثن رن و ل   ل  الي  ل ا يل
 رضولً  أيم  ل شة ك  ل حت د ل وطين   لةة  و ية دمثن 

 خالد امللك  املهندسأمني املعهد: يقوم أبمانة سر اجمللس 
 أقسام املعهد: 

   يوجيف   لدلاميف أ س م وإمن  يوجيف ل       فاط :

 تعويضات أسنان                              ثانوية علمي ذكور وإناث -1

 حية سنية                   ثانوية أدبي إناث حصرًامساعدات ص  -2        
 املخابر : 

 ( 7خمرب  ن رة لأل ن ن )  -7
 ( 5خمرب  ن رة لأل ن ن )  -5
 خمرب لخلزف  -2
 خمرب لجلةس -2
 خمرب ل  ا -2
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 ك م-خمرب ك د-1
 ل اي د  ل سنية-1

 ( خم ب 1(   ر ت د  ية و) 2يض  لدلاميف )
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 أعضبء اهليئة التدريسية

 االسم
 املرتبة العلمية

 اترخيها
 نوعها

 املؤهالت العلمية
عام 

 التخرج/اجلامعة/البلد
 مالحظات االختصاص

 7919 دمحم حافظ.د
ل  اويض ت ل سنية ل ث ب ة    دك و له
 لدليفي  لحل يل اليج ن وجسو  إج     ج ماية من ج ماة دمشق 5072 ا م 

 7911 ميساء زايدة.د
إج      طا لأل ن ن  ا م 

  رد م إج     ج ماية ج ماة حلا من7911

إج      طا لأل ن ن   ا م  7992 د.رانيا كاسوحة
 ج ماة دمشق من 7992

  رد م إج     ج ماية

إج      طا لأل ن ن   ا م  5002 د. دارين حبوب
 ج ماة  ل ةاث من  5002

  رد م إج     ج ماية

     طا لأل ن ن   ا م   إج  5072 د.ران عشيش
  رد م إج     ج ماية ج ماة حلا من5072

إج      طا لأل ن ن   ا م  5075 د. عال احلموي
  رد م إج     ج ماية ج ماة  حلا من  5075

إج      طا لأل ن ن   ا م   5072 د. أميه مبارك
  رد م إج     ج ماية ج ماة  ل ةاث من 5072
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 نيةأعضبء اهليئة الف

 اتريخ التعيني  الشهادة اليت حيملها الوظيفة االسم
 عهديف امل

 1/70/5000 الاويض ت -مس ريف جم     طا لأل ن ن خمربية مىن دهيمش

 52/2/5071 الاويض ت -مس ريف جم     طا لأل ن ن خمربية غفران برازي

 72/1/5071 الاويض ت -مس ريف جم     طا لأل ن ن خمربية امساء املبيض

 52/2/5071 مس ريفلت -مس ريف جم     طا لأل ن ن خمربية لياء الزعيبع

 50/77/5071 الاويض ت-دبلوم الا ين   طا لأل ن ن خمرب  دمحم النبهان

 77/5/5071 الاويض ت-دبلوم الا ين   طا لأل ن ن خمربية امساء العلوش

 52/2/5071 الاويض ت-دبلوم الا ين   طا لأل ن ن ةخمربي رزان لطفي

 72/2/5071 الاويض ت-دبلوم الا ين   طا لأل ن ن خمربية شروق احلمود

 52/9/5079 الاويض ت-دبلوم الا ين   طا لأل ن ن خمربية رهام كلول

 52/1/5057 الاويض ت -دبلوم الا ين   طا لأل ن ن خمرب  امساعيل القطرميز

 71/5/5071 يض تالاو -دبلوم الا ين   طا لأل ن ن خمرب ) يفمة ل زلمية( ميالد خملوف
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 المعهد التقاني للطب البيطري
 
 

 : املعهدىواتف 
 6048352/544       : املدير -

 6673163/544      أمني املعهد :  -
  6667526/544    معاون املدير للشؤون العلمية :    -        
  6071866/544       املقسم :   -        

 6077585/544      الفاكس :  -
 net.org-ins@scs-vetMail -E          الربيد االلكًتوين : -

 العنوان :  
 شارع العلمني : –محاة 

 : نشأة املعهدأواًل : 
ز العددد   اا زا ددد   /7479ب ددد از ر اددد  ااينعلددد ق ااعددد   ز دددق  7987حبمددد ا  ددد    يلطدددل اار طددد  املعهددد  ااين ددد   احددد ث أ

7987-7988 .  
رمت اخين دد ز ي ا دده مدد ا ي لددهاً المعهدد  ف ددر ق صا اة دده را ينيدد لاه رل يددل لل دده ااطددل اار طدد ي ا دد  ادد لي املعهدد  لرزاً 
 لم دد ً لدد يً  ل ادد ا او دد ال رااينتد دد  راايندد زال حمادد ةه حم  أم ز ةإلدده مدد ا ينينم دده عوييندد ج ا  دد ا  رااهزا دد  ل ل ةدده 

 .اجمل الت 

 
 
 

mailto:vet-ins@scs-net.org
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 : املعهدرؤية اثنياً : 
 –حم  ال اا  الز ااعلم ه رااف  ه لمس   ان أطر ء ل ا ا ااطل اار ط ي ب  ةه اخيني ص ينه )املخ ب  اار ط اه  .7

 اا راصن (. –اا   اه ين   ل ه رينل  ح االصط     

 زة    ق ااعم  املهين عمل ازل اارش اه ااف  ه لمس   ان أطر ء ل ا ا ااطل اار ط ي. .2

 : املعهدرسالة اثلثاً : 
        اددد لي املعهددد  ااين ددد   الطدددل اار طددد ي لرزاً  لم ددد ً لددد يً  ل اددد ا حم ددد ال ر د ددد  اا ددد الز ااعلم ددده ااف  ددده لمسددد   ان  

 أطر ء ل ا ا ااطل اار ط ي .
 : أىداف املعهدرابعاً : 

 ملينطلر ت خطط ااين م ه اال يني لاه راالصينم   ه رااث  ة ه ال راه. ين ةري امل ازل اارش اه  اا  يه .7

ينهرا  ااط ق عملعل ي ت رامله زات راخلربات ااعلم ه اا إل اه رااعمل ه مت  هق ل او ه   ل  مل ه ااين م ه  .2
                                              ال يني لاه راالصينم   ه.ا

    بني ااط ق رحم  الدق الح  ة ااعمل ه ااينع ري ه ل اار ئه اايت اع ش هن .ين   خ زرح ااعم  اجلم  .3
 ين ص ه ااط ق حن  االخين  ز االيث  الفع ا  ت اايت   م ز  هن  رز  اه املينف  ني رين م ه   زاهتق ااعلم ه. .4
يت ينين  ي  يه يه  حت  ق أ لى يسين ى ين ااينف    ل املعه  بني أ س يه ريع امل  س ت ااعلم ه رااليين ص ه اا .5

 رأد ةه  يع يه   رأد اف املعه .
 اال ه   ل لرزات ااين زال رااينتد   رااينعل ق املسينم  راا  رات ل ا الت املعه . .6
 ينشج ع اا ش ط ااث  ل راافين راالصينم    راا ايا  الط ق رين   خ زرح املس را ه جت ا ااف ل راجملينمع. .1

 ::توىل إدارة املعهد منذ التأسيس  إدارة املعهداً : خامس
 7883-7881 األستاذ الدكتور عبد هللا املنال

 6557-7883   األستاذ الدكتور ابراىيم رجو

 6550-6557    األستاذ الدكتور أسعد العبد

 6558-6550 األستاذ الدكتور دمحم علي العمادي

 6575-6558            األستاذ الدكتور عواد العواد

 6576-6575             دمحم قباويالدكتور 

 6576              الدكتور أمحد خليف

 6570-6576    األستاذ الدكتور عامر دابغ

 6572 –   6570             الدكتور حيان خالد

 6578 –  6572                     الدكتور دمحم قباوي



 دليل أعضاء الهيئة التدريسية          جامعة حماه

 

 
 

 2222 

 

 6567-6578           الدكتور علي احليدر

 حىت اترخيو-6567        سركيسالدكتور طارق 
   :املعهد جملس  اً :سادس

 اينتاف الس املعه  ين :
 

 زئ س ً  ط زق   ل س  زددداا لين   ي ا  املعه 

 

 ري  زاً   ض اً  آيسه ل    ر  اار    أيني املعه 

 

  ض اً  زم ل لع  اا لين ز  الش رم ااعلم ه  يع رم امل ا 

 

  ض اً  دمحم ي  م  ثم م آغ اا لين ز   اا راصنزئ س  سق 

 

  ض اً  ة  م  احمل م  اا لين ز   املخ ب زئ س  سق 

 

  ض اً  اا لين زة غ لة اا ج ز ااين   ل ه اا   اهزئ س  سق 

 

  ض اً  أم  حهرزي اا لين ز ممث  ي  به املعلمني 
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  ض اً  لا ا  ج  انااط ال  ر   اهل ئه اولازاهممث  

 
 

 .آنسة كرم عبد الباقي املعهد : أمنيقوم أبمانة سر اجمللس ي
   : املعهدقسام أ رابعاً :
  املخ ب  اار ط اه  سق. 
  اا راصن سق . 
  اا   اه ااين   ل ه رااينل  ح االصط     . سق 
 :   عهداملخمابر 
 .  خرب املعه 

 . خمرب االيين ج 

 .خمرب ااينشخ ص 

 . ص اه ااينش اح 

      خمرب االلل . 

 املخببر البيطرية :قسم -1   

 التدريسية أعضبء اهليئة 
 املؤىالت العلمية  املرتبة العلمية االسم

لتخرج/اجلامعة/البلداعام   

االخت
 صاص

بدء التعيني 
 يف اجلامعة

 
 اترخيها امسها

د. قمر 
 احمليميد

ي زس 
 2178 يع رم

     ل ااطل اار ط يحمص  ة 
ص يعه اارعث 2172  - 2178 

 

د.سناء 
 احلمشو

 2177 ي زس
ي صسينري ل صحه ا   ام     

ص يعه اارعث 2177  

صحه 
 ا   ام

2177 
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ي زس  د . مها عرفو
 يع رم

2178 
حمص  ة ل ااطل اار ط ي     

ص يعه اارعث2118  - 2178 

 

د. حممود  
 كعيد

ي زس 
 يع رم

2178 
ي صسينري ل ااطل اار ط ي 

م اص يعه  2179      
 2178 رعئ  ت

 

 فنيةأعضبء اهليئة ال
  يف اجلامعةنياتريخ التعي الشهادة اليت حيملها الوظيفة االسم م
 7997 يس    ا   ل ااطل اار ط ي خمرباه ا ين اا خ  ه 7
 2119 يس    ا   ل ااطل اار ط ي خمرباه عمسه مج ا 2

 الدواجن :قسم -2            

 التدريسية أعضبء اهليئة 

 االسم
 املؤىالت العلمية املرتبة العلمية

لتخرج/اجلامعة/البلداعام   
 االختصاص

بدء التعيني 
 يف اجلامعة

 
 اترخيها امسها

 7989 ي زس  د.دمحم مازن عثمان آغا
ااعل   ااطر ه ل ي صسينري 
 2172     هاار ط ا

 ص يعه اارعث

ز  به صح ه 
    7989 

 

ي زس  د.مأمون األمري
 يع رم

2119 
ااعل   ااطر ه ل ي صسينري 
 2174     هاار ط ا

 ص يعه اارعث
 2119 أح  ء ل   ه

 

ي زس  د.خضر حمفوض
 يع رم

2178 
ل ااطل اار ط ي ي صسينري 
 2179م ة ص يعه

- 2178 
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ي زس  د. مروه دابيو
 حمص  ة ل ااطل اار ط ي 2178 يع رم

ص يعه اارعث2118      

 
- 

2178 

 

 
 فنيةأعضبء اهليئة ال

  يف اجلامعةنياتريخ التعي الشهادة اليت حيملها الوظيفة االسم
 2119 يس    ا   يعه  ح   ق خمرباه ي  ا ااع ىب
 2127 يس    ا   ل ااطل اار ط ي خمربي ة اس اا ال

 الرعبية التنبسلية والتلقيح االصطنبعي :قسم  -3

 التدريسية أعضبء اهليئة 
 املؤىالت العلمية  املرتبة العلمية االسم

لتخرج/اجلامعة/البلداعام   

بدء التعيني  االختصاص
 يف اجلامعة

 
 اترخيها امسها

 7992 ي زس  د.غادة النجار
حمص  ة ل ااطل اار ط ي 

 ص يعه اارعث 7992    
- 7992 
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ي زس  د. طارق سركيس
 يع رم

 حمص  ة ل ااطل اار ط ي 2178
 ص يعه اارعث 2177    

- 2178 

 

ي زس  د. عبيده بظ
 يع رم

2178 
 ي صسينري ل ااطل اار ط ي  

 2176م ةص يعه 
- 2178 

 

ي زس  د. أمحد حزوري
 يع رم

2178 
حمص  ة ل ااطل اار ط ي 

ص يعه اارعث 2172      
- 2178 

 
 

 
 فنيةأعضبء اهليئة ال

 اتريخ التعني يف اجلامعة الشهادة اليت حيملها الوظيفة االسم
 2116 يس    ا   ل ااطل اار ط ي خمربي أم  يي ة
 2127 يس    ا   ل ااطل اار ط ي خمربي أم  بل ا

 2115 ي   ه  زا  ه يعه  خمرباه د ا ا اجل  ي
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 المعهد التقاني للحاسوب
 : املعهدهواتف 

 300/  5525522 : املدير

 300/  5520072 الفاكس : 
 300/  5520077 املقسم :

 hama-univ.edu.sy/sites/computer/index.php املوقع االلكرتوين الرمسي للمعهد

 www.facebook.com/itehama الصفحة الرمسية على الفيس بوك

 comp-ins@hama-univ.edu.sy :ين الربيد االلكرتو 

 :العنوان
 جانب دوار كازو –الربانوي  -محاه  

 
 

mailto:comp-ins@hama-univ.edu.sy
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 /96وعلاى أحكاا  اتناا مق ر ا  / 3611/ تهعاا  341ملرسام  اتشراريهعر ر ا  /بناء على أحكاا  ا هعددامل أحدث
املشخااااس هلاااااشة املنهعنااااد  بشاااااري   30/10هعاهااااد املشمساااا   ر اااا  وعلااااى  اااارار اىلاااا  ا علااااى تل  1003تهعااااا  
 . 1002/1006يف اتهعا  اتدراسر  ، ومت افششاح املهعدد13/9/1002
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ياهعى املهعدد إىل حتنيق اجلمد  واتش يز واتمصمل إىل مكا   عاتي  يف اتشهعلي  اتهعايل من خالل  رؤية املعهد :
اتا  اتمرجم  واترككا  وااحاسم  تشند م ادخدما  تل تش   ، واسإسدا  تمفر بيئ  مش يز  تلشهعلي  واتشهعل  يف جم

يف  رر اتهعلم  اتنظري  واتشنني  واتش كيني  على حنم ياد  يف إعداد خريج مش يز  ادر على خدم  وطنة وجمش هعة 
 ،وياهعى مهعدد ااحاسم  إىل اتش مير املاش ر تل حافظ  على ض اق اجلمد  واتش يز يف اتشهعلي  .

يهع ل مهعدد ااحاسم  على متكني ات ال  من ااحصمل على ماشمى عايل من املهعارف  الة املعهد :رس
واملدارا  يف عل  ااحماسيب وتمفري املناهج وا دوا  وأساتيب اتشهعلي  وت ميرها مبا يااه  يف خلق بيئ  متكيني  

 ش   . مكدع  وتند م وجة جديد تل ؤسا  اتشهعلي ي  يهعش د على دمج اتشنني  ابى
 : إىل ما يلراملهعدد اتشناين تلحاسم  دف يد:  عهدف املأهدا

رفااد املؤساااا  واترااراا  يف اوافظاا  واافاا  اتن اار بكاامادر فنياا  مؤهلاا  ومدرباا  علااى اسااش  ار تننياا  املهعلممااا  
  .ابتركل ا م ل تشلكي  مش لكا  سمق اتهع ل املشزايد  بركل ملحمظ ومبا يشناغ  م  ربط اجلامهع  ابىش 

 كل من:  إدارة املعهدتعاقب على 
  اتداشمر ع ار ز زوق         

 اتداشمر رامز ادخ يب 

 اتداشمر حك ت راجح 

 اتداشمر أمحد اردي 

 اتداشمر برر سل اق 

 املدندس عكد اتكايف اتكارودي 

 اتداشمر املدندس أمحد اردي 

 من : املهعدديشأتف جمل  :  املعهدجملس 
 رئيااً  ياتداشمر أمحد ارد   مدير املهعدد
 عضماً ومنرراً  أ.ميار اتري  أمني املهعدد

 عضماً   . هناء اتصكاغ مم ل وزار  اتشهعلي  اتهعايل
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 عضماً  ملى اتاك  .  مهعاوق املدير تلرؤوق اتهعل ي 
 عضماً  ابسل دهي ش .  رئي   ا  هندس  اترككا  ااحاسمبي 

 عضماً  خدوج غكر  .  رئي   ا  هندس  اتمرجميا 
 عضماً  اتزميل   .تاني  اردي مم ل  ناب  املهعل ني
 عضماً  اتزميل  آي  شنم  مم ل احتاد ات لك 

 أ.ميسر الشيخ .أمني املعهد:يقوم أبمانة سر اجمللس 
  أقسام املعهد

   هندس  اتمرجميا . ا 

 . ا  هندس  اترككا  ااحاسمبي  

 أعضبء اهليئة التدريسية

 االسم
 املرتبة العلمية

 اترخيها
 امسها 

 املؤهالت العلمية 
 عام التخرج/اجلامعة/البلد

 امعة اجلبدء التعيني يف  االختصاص

 1006 مشيم.ابسل ده
 مدرس

 اهلندس  اتكدرابئي  واتاتكرتو ي يف  ماجاشري

 1001 حاسكا  لب/ح/جامهع  حلب1004

 1033 م.عبد الكايف البارودي
 مدرس

 ماجاشري يف هندس  اتشحك  اآليل وااحماسيب
إجاز  يف هندس   /جامهع  اتكهعث/محص1031

 اتشحك  اآليل وااحماسيب
 /جامهع  اتكهعث/محص1002 

 1030 حتك  آيل وحماسيب

 1006 م. تغريد حرفوش
  مدرس

/جامهع  1007إجاز  يف اهلندس  املهعلمماتي  
 اتكهعث/محص

 1006 برجميا  و ظ  املهعلمما 

 1006 م.هناء الصباغ

 مدرس

 ماجاشري يف علم  اتميب
 /اجلامهع  اتافرتاضي  اتامري /دمرق1031

/جامهع  1002إجاز  يف اهلندس  املهعلمماتي  
 اتكهعث/محص

 1006 برجميا  و ظ  املهعلمما 
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 1032 م. خدوج غبشة
 مدرس

/جامهع  1031إجاز  يف اهلندس  املهعلمماتي  
 1034 برجميا  و ظ  املهعلمما  اتكهعث/محص

 1032 م. ملى السبع
 مدرس

املهعلمماتي   يف اهلندس  ماجاشري
 1039 برجميا  و ظ  املهعلمما  دمرق/دمرق/جامهع  1034

 1032 م. أمحد ضوا
 مدرس

/جامهع  1037إجاز  يف اهلندس  املهعلمماتي  
 اتالذ ي /تررين

 1032 شككا  و ظ  اتشرغيل

 خمابر املعهد:
 :خمابر هر مخا  يمجد يف املهعدد

 Cisco زود بشننيا  حدي   و بشتديزا  من شارا وهم خممر مشكامل ومش مر م : (3ااحماسيب )خممر  -3

 .اتهعاملي 
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ويض  جم مع  من ااحماسيب ااحدي   اتيت تاشخد  يف اتش كينا  اتهع ليا  تل ناررا   /: 1خممر ااحماسيب/ -1
 .اتدراسي 

ويض  جم مع  من ااحماسيب ااحدي   اتيت تاشخد  يف اتش كينا  اتهع ليا  تل ناررا    /:1خممر ااحماسيب/ -1
 .سي اتدرا

ويض  جم مع  من ااحماسيب ااحدي   اتيت تاشخد  يف اتش كينا  اتهع ليا  تل ناررا    /:4خممر ااحماسيب/ -4
 .اتدراسي 

 

  يد اسإ راء ./ : 9خممر ااحماسيب / -9
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 الطبيالمعهد التقاني 
 : هعد هواتف امل
 7175252/300 : امل ير

 300/ 7175252-71715252 املقسم :

 7175252/300 الفاكس :                      
 univ.edu.sy-ins@hama-human الربي  االلكرتوين : 

 

 
 

/و.م ات يااااااا  00بنااااااادًا راااااااار القااااااا ا  الااااااا  ا ي   ااااااا  / 0200-0202ال ااااااادم ال  ا ااااااا   مت افتتاااااااد  ا   ااااااا  ي
01/7/0202 
 
 

mailto:human-ins@hama-univ.edu.sy
mailto:human-ins@hama-univ.edu.sy
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 أه اف املهعد :
ي ااا مل ا   ااا  ا  رااا فا بااا ادة ردلمااال امااا  ة داااا  ل راااار د اااديا ودقاااديم  التااا  ي  ال د مااال ي  ااادل  ااا  

ل ا شااالر لأااال افااا ا  ا ت ااا  وخا صااادً ااااا ددت الططمااال الطد  ااال  طاااوالتخااا ي  واا ااا امل الااااندرمل الطااا ا ئ 
ابالضادفل ا  راا فا ا اا ا   الطشاا يل ا فىاال لافاا ا   وا ف عاادت الااي رعا ر ا  الت مااط ي  اادل اااا ددت الططماال 

 الطد  ل.
  ؤيل ا    : 

 نع ر ل ف  دعت ى اا ددت الططمل وال ر  الطيب ي ا ت  .

 

   دلل ا    : •

    افضل .لن  ل د دَ لض دن صحل  ت  •

 ولنعتطم  رق مي اا دل الططمل اإل  دفمل اادثل واإل رقدا اب عت ى الطيب إ  اافضل . •

 لن  ل د دَ ل ف     ة ا  يض رار االخن اط اب ت  . •

 اى امل ا     

  يق رطويا  ر فا ا  ا   الطش يل الال دل  تطاطدت خطط التن مل اال تاد يل واالجت درمل ال ددل , وذلك رن -ا
الطدلاا  اب  ا داادت وا  ااد ات واااارات النع ياال وال  اماال الااي  أنااو داان اإل اا دم ي ر اماال التن ماال اال تاااد يل 
 واالجت درمل د  الرتكمط رار ام ان  ال  امل مبد ينعج  د  دتطاطدت خطط التن طل وحدجدت   ق ال  ل .

  رديل الن   الططم   ا تأددل لاطالب ي بمئل ر ام مل. –ب 

 ر  م  ال و  ام درمل بني الطالب. –ج 

 ال  ل رار رذوق الطدل  لا  نل الي اختد ىد وف   حق   د وواجطدهتد. –  

 
   :هعد موقع امل

 مل الت  يض ود   ل الت  يض .يشغل ا     الطدبق ال اب  دن بندا ا    الت ام   ا تض ن كامل الط  الطش ي وكا
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 دارة املهعد :إ
 تهعاقب على ادارة املهعد  منذ افتتاحه: 

 ال كت   دمحم امين الاطدغ  -0
 ال كت   رط  هللا ال ط  هللا  حدلمدً                -0

 :جملس املهعد  
 دن :    يتألف  ا  ا  

   معدً  ال كت   رط  هللا ال ط هللا د ي  ا    
 رض اً  رث دنف  يل  . الل دلمدت ا  نمل ي ا     ممثل رن اصحدب

 رض اً  دمحم  الل الشم  را  ممثل نقدبل ا  ا ني
 رض اً   دل  ممثل االحتد  ال  ين لطاطل    يل

 املدن سة آاثر عب  عجميه :أمني املهعد يقوم أبمانة سر اجمللس 
 اقسام املهعد :

 _اختادص فن التخ ي  واالن دش.
 ط ا ئ._اختادص    ال

 _اختادص اا  امل الاندرمل.
 اليض  ا     اي خمدب .خمابر املهعد :

  أعضبء اهليئة التدريسية
حمث يت  اال ت دنل أبرضدا اهلمئل الت  يعمل دن ال ي ج  رار دالك ا     ارضدا ىمئل ر  يعمل او فنمل 

دن خد ج ا الك لات  ي  ي ا      الأامدت الططمل جبدد ل محده ابالضدفل ا  اال ت دنل ابلعد ة احملدض ين
 التقدين لاخ ددت الططمل الطد  ل.

 



 التدريسيةدليل أعضاء الهيئة           حماهجامعة 

 

 
 

 2222 

 

 

 

 الهندسيالمعهد التقاني 
 ىواتف املعهد :

  366/  5755884املدير     :            -
  366/ :574953     :    املقسم  -

                        574575;  /366 

 366/;574953      :  الفاكس  -
 :  الربيد االلكرتوين  -

    http://www.hama-univ.edu.sy/newsites/inst-eng  

  حي األربعني   -محاة  : العنوان  
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 نشأة املعهد:
الصادر عن السيد  رييدا اهورور يل العر ديل السيور ل س مديدا   رديل  9191لعام  9231مبوجب القرار رقم 

 ي ة ال راديل هديو دورتيني  ي ة ري  دورة سبسيني  ديبوعا  و  ين    املراقبني الفندني و ترتبط  وزارة االشياا  العا يل
ملعرييي  التقيييا     صيييبتل تسيييودتو اسيييودل  ييين   رديييل امليييراقبني الفنديييني  ا  عرييي  امليييراقبني الفنديييني انتقليييل الت

للوييراقبني الفنديينيعس تعيي    تسييودل املعريي   يين  عريي   ييراقبني هندييني  ا املعريي  التقييا  ا ن ديي  مبوجييب القييرار 
 3191/و م ( عام 39رقم)

 ييي  االر عيييني  و الييي  أ العيييام  -لكييياين أ  يييا  ا احلييياي  قييير تنقييي  املعرييي  أ عييي ة   يييارن  ييي  اديييتقر أ 
  9111 – 9112ال راد  
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االختصاصييني مليينترم  رييا  يي  م دي  وتيي ر ب القيب   يين قبي وقي  رانييل الاا يل الييء  نعيد  املعريي   ين  جل 
اجل األققار الققر و لس   اجل د لوم تقا  أ ا ن دل امل ندل  تولون  ع  ا العو  أ دواير ال ولل  شرادة 

   . االختصاص العر دل اجملاورة  ا  ذا
  

 كل من:  إدارة املعهدتعاقب على 
     ال  وج   علو ات  املرن س ا را دم احملو 
   ال  وج   علو ات  املرن دل درري ع ي 
 ال  وج   علو ات  املرن س عب  العز ز التتان 
  9112 - 9111  املرن دل  را العور الربازي 
  3119 - 9112  ور املرن س  دا ل احللبدل ال رت 
  3191 - 3119 املرن س هواز شرايب  
 3199 - 3191  املرن دل  دسون السوان 
 3131 - 3199 املرن س هراس ر ضان 
  اترخيو 3131 حموود الفقا لاملرن س ال رتور    

 :عهدجملس امل
  ن : جملا املعر  تألف 

 ريدسا   ود الفقا لال رتور املرن س حمو    ر املعر 
 و انيبا  للريداعضوا   املرن دل ان    ودد  عاون امل  ر للعؤون العلودل 

 عضوا        العرتاملرن س   ريدا قسم املسا ل 
 عضوا    آددا ال  ااملرن دل   لتصودم ال اخل  ريدا قسم ا

 عضوا   باملرن دل عبري الار   ا ن دل الصتدل و حمقات املعاهل  قسم ريدا
 عضوا   ال رتورة لدلد  بوة   دمث  عن وزارة التعلدم العاي 

 عضوا   املرن دل ذماح الدودف  نقا ل املعلوني دمث  عن 
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 عضوا   علوشال      دمث  االحتاد الوطين لقلبل دور ل 
 و  قررا   عضوا    ار دثم جوخ املرن س   ني املعر  
 عضوا   مل حي د تا  الفعالدات املعندل ابملعر  دمث  عن  ص

  
                                              : أقسام املعهد

 قسم املسا ل  – 9 
 قسم العوارة – 3
  الصتدل واملايدلقسم  – 2
 املخابر :  

 خمرب األجرزة املسا دل  -9
 خمرب  واد البنا  واملدا   -3
 خمرب احلادو   -2
 خما ر ( 2( قاعات درددل و) 1ضم املعر  )    - 
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 أعضبء اهليئة التدريسية

 ظاتمالح
اتريخ مباشرة العمل يف 

 املعهد
 االسم العلمياملؤىل  االختصاص

 انىد موسى .م   املدنيةإجازة يف اهلندسة  انشائي   :533/:/4 

اجازة بال اجر ستة أشهر من 
 5354/  ;/  4اتريخ 

 سهى ايزجي .م  املعماريةة يف اهلندسة إجاز  - >>>64/4/4

 53  /45 /5353 - 
ماجستري يف اهلندسة 

 املعمارية
 آسيا الدبسم . 

 عبري الغريب    .م  املدنيةإجازة يف اهلندسة  بيئة  :533/ :/4  

 م . نسرين الناشف الكيميائيةإجازة يف اهلندسة  - 9>>43/4/; 

 انىد حلبية .م  دنيةاملإجازة يف اهلندسة  عام ;534/ >/7 

 أمحد العرت .م  املدنيةإجازة يف اهلندسة  مائية 5353/:/49 

 ندب ملدة سنة واحدة من
معهد إدارة األعمال والتسويق 

  جبامعة حلب
 عال توتنجي .م  لكرتونيةإجازة يف اهلندسة اال حاسبات 5353/>/ 4

 تانرمزية الت .أ  اللغة االنكليزيةإجازة يف  - 5345/:/:4 
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 أعضبء اهليئة الفنية

اتريخ مباشرة العمل يف  مالحظات
 املعهد

 االسم العلمياملؤىل  العمل املعني مبوجبو

 غيثاء اخلالد معهد مراقبني فنيني مراقب فين 6/5339/>4 -

 كرم زبيدي معهد مراقبني فنيني مراقب فين 9>>44/4/;4 -

 دمحم الصباغ معهد مراقبني فنيني ب فينمراق 5/5336/> مواد البناء واملياهأمني خمرب 

 حامت قلفة معهد مراقبني فنيني مراقب فين 5336/ 9/  > 
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 المعهد التقاني الزراعي بالسقيلبية
   :املعهدهواتف 

 2775676/300مدير املعهد:            -

 2775733/300املقسم :                -
 2775677/300           الفاكس :    -

 سهم البيدر. –السقيلبية       العنوان:

 
 
 8554/ 2/ 84/د.م اتريخ 59رقم / حدث املعهد مبوجب القرارأ

 8554/8555العام الدراسي   دراسة :بدء ال

استيعاب محلة الشهادة الثانوية للفرع العلمي ومحلة الشهادة الفنية الزراعيةيلتزم املعهد ابخلطة  أهداف املعهد :
للخرجيني من املعهد الكفاءة العلمية والعملية اجليدة اجمللس االعلى للمعاهد دما حيقق  الدرسية املقررة من

 العمل الزراعي .لسوق واملناسبة 
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 من : املعهديتألف جملس   :املعهدجملس 
 رئيسا   إميان حبيب مسعوداملهندس  مدير املعهد  

 عضوا  و مقررا   عهد ابراهيم السيد أمني املعهد
 عضوا   رامح وردةاملهندس  رئيس قسم اإلنتاج النبايت 

 عضوا دسة لينا وردةنامله معاون املدير للشؤون العلمية
 عضوا   الدكتور حممود الراشد محاة دمثل جامعة

 عضوا    دمثل نقابة املعلمني 
 عضوا   ميامة السموع دمثل االحتاد الوطين لطلبة سورية 

 أعضاء اهليئة التدريسية
 االسم

املؤهالت  املرتبة العلمية
 العلمية

 ة الشخصيةالصور  امعة بدء التعني يف اجل
 اترخيها امسها

 81/5/8554 دمتاز مدرس .نوفل وردةم
إجازة هندسة 

 زراعية
قرار نقل إىل جامعة 

 ب/55/البعث رقم 
 

 81/5/8554 مدرس دمتاز م.وليد الوكيل
إجازة هندسة 

 زراعية
قرار نقل إىل جامعة 

 ب/55/البعث رقم 
 

 21/5/2992 رئيسي مدرس م.رامح وردة
إجازة هندسة 

 زراعية
قرار نقل إىل جامعة 

 ب/55/البعث رقم 
                             

 3/82/2992 مدرس م.سهام شاهني
إجازة هندسة 

 زراعية
قرار نقل إىل جامعة 

  ب/55/البعث رقم 

 8/2/2992  مدرس أ.دالل نصار
إجازة علوم 

 طبيعية
قرار نقل إىل جامعة 

 ب/55/البعث رقم 
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 2/89/2982 مدرس أ.رود عبدهللا
إجازة علوم 

 طبيعية
قرار نقل إىل جامعة 

 ب/55/البعث رقم 
 

 81/5/8224 مدرس م. لينا وردة 
إجازة هندسة 

 زراعية
قرار نقل إىل جامعة 

 ب/55/البعث رقم 
 

 أعضبء اهليئة الفنية
 

بدء التعيني يف  
 اجلامعة

 االختصاص
 املؤهالت العلمية 

 لتخرج/اجلامعة/البلداعام 
 علميةاملرتبة ال

 االسم
 نوعها  اترخيها

قرار نقل إىل جامعة  
 /ب55البعث رقم /

 2992 معهد زراعي بساتني 
مساعد 

 ماجدولني دوري خمرب

قرار نقل إىل جامعة  
 /ب55البعث رقم /

 2985 معهد زراعي نبايت
مساعد 

 حال عبدوش خمرب

قرار نقل إىل جامعة  
 ب/55/البعث رقم 

خمرب الوقاية  2988 نة زراعيةمعهد مكن آالت زراعية
 سوسن فروح 8

قرار نقل إىل جامعة  
 /ب55البعث رقم /

 2985 معهد زراعي نبايت
مساعد 

 رمي النادر خمرب

قرار نقل إىل جامعة  
 /ب55البعث رقم /

 2985 معهد تطبيقات صناعية خمابر
خمرب 
 مادلني عيسى 2الوقاية

قرار نقل إىل جامعة  
 /ب55البعث رقم /

 خليل نصور فين صيانة  2982 معهد مكننة زراعية ونياتالكت 

                                                               

 

 


