
 إيلين إبراهيم محفهض  االسم الثالثي:

 الحراج والبيئة القدم:

  :الذهادات األكاديمية

مقاربة باستخدام نظم السعلهمات الجغرافية واالستذعار  :وضع خرائط وقياس التشهع الحيهي لجبل فهنته  ˮدكتهراه  بعشهان  :4002-4002
و وحدة بحث الغابات الستهسظية، جامعة أفشيهن  UMR 6106- SPACES–عن بعد، تهصية مشهجية وتظبيق في االدارة الحراجية. مخبر 

 وبالد الفهكلهز، فرندا

ديشاميكية  :سيليا الثالثة )فرندا(. عشهان اطروحة الدبلهمفي علهم البيئة والرحة، جامعة ايكس مر  ةدبلهم دراسات معسق :4002 -4004
افشيهن، وحدة بحث  INRAالبشية السكانية لذهح الكهنكهلهر الشاتجة عن التجدد الظبيعي في جبل لهغ.   :الشظم البيئية الحراجية الستهسظية

 الغابات الستهسظية، فرندا.

الحراجية في السشظقة الداحلية جامعة حلب، سهرية. عشهان البحث الشظم الزراعية  دبلهم دراسات عليا في البيئة والغابات، :4000-4002
 دهرية.ال

 ، اختراص حراج وبيئة، جامعة تذرين، الالذقية، سهرية.الزراعةشهادة مهشدس زراعي من كلية  :2221-2222

 6106مشذ تذرين األول  جامعة تذرين ،في قدم الحراج و البيئة، كلية الزراعة أستاذ مداعد المرتبة العممية:

 6161وحتى نهاية شباط  6105مشذ تذرين الثاني في مركز ضسان الجهدة  رئيس قدم التدريب و االعالم  المهام اإلدارية:

 التدريدية:  الخبرات العممية والمهنية و 

 في المحاور البحثية التالية: مقال عممي 40ونذر طالب دراسات عميا  20االشراف عمى  -
 التشبؤ الزمشي و السكاني بحرائق الغابات .0
 تقدير البارامترات الحراجية باستخدام الرهر الفزائية .6
 دراسة تأثير التغيرات السشاخية على بعض األنهاع الحراجية في الداحل الدهري  .3
 تقدير التشهع الحيهي باستخدام الرهر الفزائية .4
 تدريس عدة مقررات :   -
 راج و بيئة، الخامدة اختراص تربة وعلهم السياهحشهات الرابعة اختراص لد  :مقرر الترهير الجهي  .0
 سشة خامدة اختراص حراج و بيئة ت:باإدارة وتشظيم الغا .6
 6107حتى  6101مشذ  (مذترك)  الدشة الثالثة :الحراجيةعلم األشجار  .3
 6105حتى  6100مشذ  الدشة الرابعة اختراص حراج و بيئة :وقاية الحراج .4
 ماجدتير حراج وبيئة ، اختراص علهم الغابات :اإلدارة الستكاملة للغابات .5
 ماجدتير حراج وبيئة ، اختراص علهم بيئية :التشهع الحيهي و صيانتو .6
، حرائق الغاباتة وتشظيم الغابات، )إدار  6106و  6100بين  تدريس عدة مقررات في السعهد العربي التقشي للزراعة و الثروة الدسكية .7

 تربية غابات

 Ilenemahfoud@tishreen.edu.sy,  mahfoudilene@ gmail.com الذخري:و  البريد االلكتروني األكاديمي
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