
 مؤتمر العلمي األول للباحثين السوريين المغتربين تحت عنوانللالبرنامج العلمي 

 ": دور الباحثين السوريين في الوطن والمغتربلسورية ما بعد الحرب نحو اقتصاد المعرفة"
 

 دار األسد للثقافة والفنون )مسرح األوبرا(: الهيئة العامة ل2019 آب 6اليوم األول: الثالثاء 
 الساعة السادسة مساء   –االفتتاح الرسمي للمؤتمر 

 الوطنية مدرج مكتبة األسد :2019 آب 7اليوم الثاني: األربعاء 
 9:30 – 9:00 تسجيل الحضور 
 المحور الهندسي(: 12:00 – 9:30الجلسة األولى )
 د. فراس حناوي  - د. عمرو األرمنازي  رئاسة الجلسة:

 التوقيت الباحث البحثعنوان 
السيارة الكهربائية التي تعمل على الطاقة المتجددة: مقترح لنظام 

 عبور حضري جديد
 9:50 –  9:30 د. علي شمسين )سويسرا(

تحديد المنبع األمثل لتغذية محرك السيارة الكهربائية عند حاالت 
 العمل المختلفة

 10:10 –  9:50 )سورية( د. وسيم سعيد

تطوير التطبيقات العلمية والعملية للطاقة الكهروشمسية والطاقات 
 المتجددة )تجربة قسم الطاقات المتجددة(

 10:30 – 10:10 د. محمد الدقاق )سورية(

تقنيات الشبكات الذكية والميكروية لخدمة إعادة تأهيل ورفع كفاءة 
إعادة وجودة الشبكة الكهربائية السورية ومنابع الطاقة في مرحلة 

 عماراإل

 10:50 – 10:30 د. حسن هايس الحلو )إيران(

 11:10 – 10:50 م. سامر خليل )سورية( دراسات تقييم مصادر الرياح في سورية
 11:30 – 11:10 )سورية( سليمان سليماند.  اآلفاق المستقبلية لترشيد الطاقة في سورية

 12:00 – 11:30 مناقشة
 12:30 – 12:00 استراحة

 المحور الطبي والدوائي(: 15:00 – 12:30الجلسة الثانية )
 د. محمد عامر المارديني –رئاسة الجلسة: د. محمد إياد الشطي 

 التوقيت الباحث البحثعنوان 
أحدث األمثلة على تطبيق النقاط الكمومية في الطب النانوي 

(QDs) 
د. عماد النعساني )المملكة 

 المتحدة(
12:30 – 12:50 

 13:10 – 12:50 )سورية( تاسياألد. يمن  تطبيقات التقانة النانوية في المجال الطبي
د. عبد القادر عبادي  هندسة األضداد النانوية المؤشبة: من الجمل إلى الدواء

 )سورية(
13:10 – 13:30 



)اإلمارات  د. عزام قياسه )مشروع الميكروبيوم السوري(-مشروع الجينوم الميكروبي السوري 
 العربية المتحدة(

13:30 – 13:50 

 14:10 – 13:50 د. ماجد مسوتي )سورية( قدرة مصانع األدوية الوطنية على تصنيع أشكال صيدالنية حديثة
عطاء مكمالت المغنزيوم على مستويات الخضاب السكري إ تأثير 

 عند السكريين من النمط الثاني
 14:30 – 14:10 د. لؤي اللبان )سلطنة عمان(

 15:00 – 14:30 مناقشة
 16:00 – 15:00 استراحة غداء

 Special Topics -(: مواضيع مختارة 17:00 – 16:00الجلسة الثالثة )
 د. أيسر الميداني –رئاسة الجلسة: د. مجد الجمالي 

 التوقيت الباحث البحثعنوان 
المحاسبة  ألدواتتأثير االستراتيجية البيئية في المنفعة المدركة 

 دراسة تجريبية على الشركات الصناعية السورية -اإلدارية 
 16:15 – 16:00 د. ساميا داود )سورية(

قراءة في آليات الدعم النفسي والتماسك االجتماعي بعد الحروب 
 والنزاعات ودورها في البناء االقتصادي

 16:30 – 16:15 د. أكسم فياض )سورية(

Optimization of the production process and product 
quality of titanate nanotube-drug composites 

 16:45 – 16:30 د. ياسمين رنجوس )هنغاريا(

Local Moho distribution in the eastern 
Mediterranean region from satellite - based gravity 
inversion: A case study in Syria, Eastern 
Mediterranean Sea 

 17:00 – 16:45 )الصين( أ. فايز حرش

 18:00 – 17:00 جولة في معرض الملصقات العلمية
 الثانياختتام فعاليات اليوم 

 الوطنية مدرج مكتبة األسد :2019 آب 8 الخميساليوم الثالث: 
 9:30 – 9:00 تسجيل الحضور
 االقتصادي وتطوير البنى التحتية(: المحور 12:50 – 9:30الجلسة الرابعة )
 د. عابد فضلية -قحطان السيوفي د. رئاسة الجلسة: 

 التوقيت الباحث البحثعنوان 
األهمية الملحة لوجود نظام إلدارة األراضي فعال لجذب االستثمارات 

 وإعادة اإلعمار في سورية
 9:50 –  9:30 د. محمود آغا )السويد(

كرافعة للتنمية: دور قطاع الطاقة في مؤازرة النمو البنى التحتية 
 وإرساء ركائز االستدامة

 10:10 –  9:50 (سورية)د. زياد عربش 



Environmental Rule of law’: Challenges in Post 
War Syria   

 10:30 – 10:10 د. دينا حداد )الكويت(

 10:50 – 10:30 ( سوريةهنادي درويش )د.  ضرورة تطبيق الحوكمة لتعزيز آثار اإلنفاق في سورية
أهمية االستثمار في التقانات الرائدة ودورها في تطوير االقتصاد 

 الوطني وتدعيم السيادة الوطنية
 11:10 – 10:50 د. سهيل عيسى )أوكرانيا(

على االقتصاد  -أحادية الجانب  - أثر اإلجراءات الغربية القسرية
 السوري 

 11:30 – 11:10 . شادي أحمد )سورية(د

 11:50 – 11:30 أ. ماهر العطار )سورية( الشراكات االستراتيجية مع دول البريكس وإيران والدول الصديقة
 12:50 – 11:50 مناقشة
 13:20 – 12:50 استراحة

 (: المحور المعلوماتي15:30 – 13:20الجلسة الخامسة )
 د. صالح الدوه جي -رئاسة الجلسة: د. خليل عجمي 

 التوقيت الباحث البحثعنوان 
Shape changing interfaces: A simulator to foldable 
displays 

 13:40 – 13:20 د. إياد خدام )بلجيكا(

التنبؤ بعمر الشخص وجنسه ولهجته من تغريداته على تويتر 
 باستخدام منهجيات التعلم اآللي

 14:00 – 13:40 د. غيداء الربداوي )سورية(

On-demand virtual infrastructure composition over 
multi-domain and multi-technology networks 

 14:20 – 14:00 د. علي حماد )سورية(

 14:40 – 14:20 بي صندوق )سورية(د. أ   الكشف اآللي والكشف المبّكر عن مرض تعفن الدم
 15:00 – 14:40 د. كادان الجمعة )سورية( التطبيقية والتكنولوجياالمعطيات الكبيرة: تجربة المعهد العالي للعلوم 

 15:30 – 15:00 مناقشة
 16:30 – 15:30 استراحة غداء

 الجلسة السادسة واألخيرة: المناقشة والتوصيات
 رئاسة الجلسة: الجهات المنظمة

16:30 – 18:30 

 اختتام فعاليات المؤتمر
 
 

 

 

  


