
 

Tel & Fax: +963-41-422201                       E. mail: eng.civil@tishreen.edu.sy               www.tishreen.edu.sy 

 

 عف استمارة معمومات عف أعضاء ىيئة التدريس.  1نموذج 
 جامعة تشريف   

 كمية اليندسة المدنية 
 .المدنيةقسـ اليندسة 

 سػػيرة  ذاتيػػة
  أستاذ :الحالية مرتبةال        د.عزالديف درويش حسف  : اسـ عضو ىيئة التدريس

 9191العاـ:                  منشآت مائية وسدود  : االختصاص        المائية والري الهندسة : القسـ
 الشهادات السابقة لمدكتوراه وتواريخها، ومكاف الحصوؿ عميها: 

 9199 -جامعة دريسدف التقنية -ميندس اختصاصي بالمياه الجوفية . 

 9191 -جامعة تشريف -اجازة في اليندسة المدنية. 
 والسنة(:تاريخ التعييف في الجامعة )اليـو والشهر   
 كمعيد في كمية اليندسة المدنية, جامعة تشريف    4/7/9194 
 التعاقب الوظيفي األكاديمي )اليـو والشهر والسنة(: 

 ,4/7/9194  معيد في كمية اليندسة المدنية 

  ,52/5/9119مدرس في قسـ  اليندسة المائية  

  94/7/9111أستاذ مساعد في قسـ اليندسة المائية 
 57/5/5001قسـ اليندسة المائية  أستاذ في    

 المهاـ االدارية والعممية السابقة والحالية ، وتواريخها:  
  5002/ 9/1وحتى تاريخ  92/1/5009رئيس قسـ اليندسة المائية مف, / 
   91/1/5001وحتى  1/1/5007رئيس قسـ اليندسة المائية والري ,  

  منسػػؽ جامعػػة تشػػريف فػػي مشػػروع تمبػػوسEDUWAT    تطػػوير التعمػػيـ العػػالي فػػي مجػػاؿ الهندسػػة المائيػػة فػػي
جمهورية تشيكيا و جمهورية النمسا االتحادية عبر ورشات عمػؿ  –بالتعاوف مع جمهورية ألمانيا االتحادية سوريا 

  (.3122-3122في دمشؽ و دريسدف وفينا و براغ، ومدينة بالوف في ألمانيا  

  عاميف لمدةو  1/10/2021رئيس قسـ اليندسة المائية والري,  

  منسؽ جامعة تشريف في مشروع تمبوسEDUWAT   تطوير التعميـ 
 الكمية والجامعة التي درس فيها لمحصوؿ عمى المؤهؿ الجامعي مع ذكر التاريخ:  

   9191-9177اجازة مف كمية اليندسة المدنية بجامعة تشريف 

  9191-9192جامعة دريسدف التقنية  –دكتوراه مف كمية اليندسة االنشائية والمياه والغابات   

 المغات األجنبية ودرجة اإلتقاف:    
 إتقانيا : جيد(  اإلنكميزية:درجة إتقانيا: جيد جدا(                         ة:          )األلماني(: 

 الخبرة في مجاؿ استعماؿ الحاسوب، درجة االتقاف والدورات التي اتبعها في هذا المجاؿ: 
  برمجيػػات ذات قيمػػة عمميػػة تكممػػت بنيػػؿ اتقػػاف برمجػػة المسػػائؿ العمميػػة فػػي مجػػاؿ اليندسػػة المائيػػة بمغػػة البيػػزؾ وال ػػورتراف واخػػراج

 درجة الدكتوراه واستخداميا في مجاؿ البحث العممي والعمؿ الميني والتدريس خالؿ العمؿ في الجامعات التي عممت بيا.
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  )......,استخداـ برمجيات حاسوبية عالمية جاىزة في مجاؿ العمؿ ) بجث عممي , ميني, تدريسي, مكتبي 
 
 :التدريسيالنشاط العممي  -

السنة  المادة ـر
 السنة قسـ الكمية الجامعة الدراسية

1 

 الطبوغرافيةو  اليندسة البيئية يندسة المدنيةلا تشريف الرابعة الري والصرؼ
9110-9111 
9114-9119 
5009-5007 

5 
 البيئية  و المائية اليندسة يندسة المدنيةلا تشريف الخامسة محطات ضخ

9110-9111 
9114-9119 
5009-5007  

 9115-9119 البيئية و اليندسة المائية يندسة المدنيةلا تشريف الخامسة التصميـ بمعونة الحاسب 1
 5الييدرولوجيا  4

 )الييدروجيولوجيا(
 اليندسة المائية يندسة المدنيةلا تشريف الرابعة

9119-9115 

2 
 المنشآت المائية

دبمـو 
الدراسات 
 العميا

 اليندسة المائية يندسة المدنيةلا تشريف
9110-5007 

 5099-9110 اليندسة المائية يندسة المدنيةلا تشريف الخامسة مشروع اإلجازة 1
 9114-9111 يندسة المدنيةلا اليندسة التحدي/ليبيا الخامسة المنشآت المائية 7
الرابعة  الييدرولوجيا 9

 والخامسة
 9114-9111 يندسة المدنيةلا اليندسة التحدي/ليبيا

الرابعة  اليندسة الصحية 1
 والخامسة

 9114-9111 يندسة المدنيةلا اليندسة التحدي/ليبيا

 9114-9111 يندسة المدنيةلا اليندسة التحدي/ليبيا الخامسة المنشآت البحرية 90

 5007-9111 اليندسة المائية يندسة المدنية لا تشريف الرابعة التربة الزراعية 99
الزعيـ  الخامسة المنشآت الييدروليكية 95

األزىري/الخرطو 
 ـ

 5000-9119 بكالوريوس/ىندسة مدنية اليندسة

الزعيـ  الخامسة 5الييدروليؾ  91
األزىري/الخرطو 

 ـ

 5000-9119 بكالوريوس/ىندسة مدنية اليندسة

الزعيـ  الخامسة مشروع التخرج 94
األزىري/الخرطو 

 ـ

 5000-9119 بكالوريوس/ىندسة مدنية اليندسة
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الزعيـ  الرابعة 9ىندسة صحية  92
األزىري/الخرطو 

 ـ

 5000-9119 بكالوريوس/ىندسة مدنية اليندسة

الزعيـ  الرابعة 9الييدروليؾ  91
األزىري/الخرطو 

 ـ

 5000-9119 بكالوريوس/ىندسة مدنية اليندسة

الزعيـ  الثالثة الجيولوجيا اليندسية 97
األزىري/الخرطو 

 ـ

 5000-9119 بكالوريوس/ىندسة مدنية اليندسة

الزعيـ  الثالثة اإلنشاءات المائية والري 
األزىري/الخرطو 

 ـ

/ىندسة مدنية اليندسة  5000-9119 دبمـو

تكنولوجيا المياه والصرؼ  
 الصحي

الزعيـ  الثالثة
األزىري/الخرطو 

 ـ

/ىندسة مدنية اليندسة  5000-9119 دبمـو

الزعيـ  الثانية ىيدروليؾ 
األزىري/الخرطو 

 ـ

/ىندسة مدنية اليندسة  5000-9119 دبمـو

الزعيـ  الثانية ىيدرولوجيا 
األزىري/الخرطو 

 ـ

/ىندسة مدنية اليندسة  5000-9119 دبمـو

الزعيـ  األولى الجيولوجيا اليندسية 
األزىري/الخرطو 

 ـ

/ىندسة مدنية اليندسة  5000-9119 دبمـو

 5099-5097 ولري اليندسة المائية يندسة المدنيةلا تشريف الخامسة اآلالت المائية ومحطاتيا 
 5009-5001 ىندسة الري والصرؼ يندسة المدنيةلا تشريف الرابعة شبكات الري الحديثة 
تنمية الموارد المائية  

 وتقانات متقدمة
 يندسة المدنيةلا تشريف الخامسة

 5099-5001 اليندسة المائية والري

 5099-5001 اليندسة المائية والري يندسة المدنيةلا تشريف الخامسة شبكات الري 
المنشآت النيرية  

 والمطمورة
ماجستير/ 
 سنة أولى

 يندسة المدنيةلا تشريف
 5099-5007 اليندسة المائية والري

ماجستير/  المنشآت المائية والنيرية   
 سنة أولى

 5099-50097 اليندسة المائية والري يندسة المدنيةلا تشريف

 5099-5007 اليندسة المائية والري يندسة المدنيةلا تشريفماجستير/  المائيةادارة الموارد  
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 سنة أولى
 النشاط العممي : -
 : الكتب المؤلفةمجاؿ ػ 

 

 سنة النشر قسـ الكمية الجامعة عنواف الكتاب ـر

 9115 اليندسة المائية اليندسة المدنية تشريف 5ىيدرولوجيا/ 1

 9111 البيئية و اليندسة المائية المدنيةاليندسة  تشريف محطات الضخ 5

 9117 اليندسة البيئية االطبوغرافية اليندسة المدنية تشريف الري والصرؼ 1

 5005 اليندسة المائية والري  اليندسة المدنية تشريف اآلالت المائية ومحطاتيا 4

 5099 اليندسة المائية والري اليندسة المدنية تشريف شبكات الري 2

 المراجع المترجمة:
السنة المقرر  الكلية اسن الكتاب

 لها

 عام النشر الناشر

الوجيز في ال يضانات 
 "التأثيرات والحماية

اليندسة 
 المدنية

ماجستير /سنة 
 أولى

المركز العربي لمدراسات 
 والترجمة والنشر

جامعة الدوؿ  -دمشؽ
 العربية

5002 

 
 
 

 المنجزة: والدكتوراهمجاؿ رسائؿ الماجستير  -
 اسـ الطالب رقـ وتاريخ قرار  مجمس الجامعة ماجستير  -عنواف الرسالة  ـر
أتمتة شبكات الري بالتنقيط في ظروؼ الساحؿ  1

 "السوري اعتمادًا عمى الرطوبة اآلنية لمتربة
Automation of drip irrigation nets in  conditions 

of Syrians coasts dependence of  present 
earth humidity 

 آالء محمد شنيعة 90/1/5095تاريخ  9592

2 
نمذجة الجرياف ال يضاني لنير السف باستخداـ الطرائؽ 

 العددية

Modeling of Flood Flow of Al sin river  Using 

Numerical Methods.    
 ناديف أنيس أحمد  7/9/5091تاريخ  290

3 

غناء الموارد  المائية باستخداـ مساىمة في إدارة وا 
التقانات الحديثة   تقنيات حصاد المياه بمعونة

   .في منطقة سممية
Contribution  in water resources 

 عبير عدناف االبراىيـ 1/9/5094تاريخ  9402
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management and recharge using  advanced 

techniques. 

4 

دراسة العالقة بيف كمية الرواسب الناتجة مف 
اؼ المائي لمتربة وكمية الرواسب المنقولة اإلنجر 

 .في نير زغارو
Estimation the ratio between the amount 
of sediments related to water erosion of 
the soil and the amount of the 
sediments transported in Zgaro River.  

كناف عبد اليادي  99/95/5094تاريخ  495
 اسماعيؿ

5 
  إدارة الموارد المائية لحوض السف.

Management of water resources in 

Al Sin Basin. 
 مي مييوب عبداهلل جامعة البعث -9/5091تاريخ  

6 

غيز المشبعة ومذجة حزكة المياي في األوساط 

والتىبؤ بتىسع محتىي المياي في السذود التزابية 

 . PC   SIW APRO         باستخذام بزوامج

Modeling of flow Process in unsaturated 

porous Media for predicting the Water 

Content Distribution in Earth Dams using 

the Simulation Program PCSiWaPro. 

 ريـ صبحي برنبو 55/1/5097تاريخ  9199

7 

دراسة تحليلية لتأثيز الشالسل في السذود التزابية 

حالة دراسة:  -FEMلمىتهية بطزيقة العىاصز ا

 .طزطىص –سذ الباسل 

Analytical Study of Earthquakes Effect on 

Embankment Dams by Finite Element Method 

Case Study: ALBASEL DAM/ 

TARTOUS. 

 

 همام األسعذ 55/4/5099تاريخ  9292

 رسائؿ الماجستير والدكتوراه التي يشرؼ عميها حاليًا:
 
 

 اسـ الطالب قرار  مجمس الجامعة  رقـ وتاريخ عنواف الرسالة ماجستير أو دكتوراه  ـر 
بناء تموذج رياضي لمتنبؤ عف توزع مواد اإلطماء ضمف  1

 تشريف بالطرائؽ العددية 11بحيرة سد 
 ماىر حواط  1/9/5091تاريخ  5791

2 
دراسة تأثير تغير بعض البارامترات في التربة غير 

 ريـ صبحي برنبو 95/95/5097تاريخ  794 المشبعة عمى التسرب عبر السدود الترابية 

3 
تقييـ طرائؽ التقميؿ مف التبخر في بحيرات السدود 
 ديانا يوسؼ  5094/ 1/95تاريخ   115 واختيار الطريقة األمثؿ في ظروؼ منطقة الالذقية 



 

Tel & Fax: +963-41-422201                       E. mail: eng.civil@tishreen.edu.sy               www.tishreen.edu.sy 

 

4 
مساىمة في دراسة استقرار جوانب ومنحدرات بحيرة سد 

 أييـ  أحمد 50/2/5092تاريخ   5111 تشريف 11

2 
اختيار الموقع األمثؿ لممأخذ وعناصر التحكـ في شبكات 

 نور محمد دالي 99/90/5091تاريخ   599 الري المكشوفة

1 

بناء نموذج رياضي لمتصميـ األمثؿ ألحواض 
الصرؼ الصحي باستخداـ االمتصاص لمحطات ضخ 

 طريقة المميزات.
 ىبة ع وؼ  1/1/5097تاريخ  5129

 

 :لتي تربط الجامعة بالمجتمعاألعماؿ امجاؿ  -
 المدة لزمنية صاحبة العمؿ عنواف العمؿ ـر
 9194 سنة واحدة  مؤسسة معامؿ الدفاع ميندس إنشائي  1

شبكة الصرؼ الصحي في المدينة السكنية لجامعة  تصميـ 5
 9114التحدي في سرت /ليبيا 

 9114 جامعة التحدي سرت /ليبيا

تشريف  91تن يذ دراسة تنظيـ مجرى نير الكبير الشمالي بيف سد  1
   .وجسر خاف عطااهلل

مديرية الري العامة لحوض 
 الساحؿ

بحث عممي 
(9111-9119) 

رئيس لجنة فنية ل ض عروض المضخات والييدروفور في مش ى  4
 ؟.تشريف الجامعي

 5005 جامعة تشريف

مشػػػػاركة فػػػػي دراسػػػػة وتقيػػػػيـ الحمػػػػوؿ المقترحػػػػة لمعالجػػػػة  2
  مشكمة التسرب في سد السخابة.

مديرية الري العامة لحوض 
 الساحؿ

5004 

1 
فريػػػؽ تنظػػػيـ مجػػػرى نيػػػػر السػػػف مػػػف المنبػػػع إلػػػػى  رئػػػيس

المصػػػػػب فػػػػػي البحػػػػػر المتوسػػػػػط / مديريػػػػػة الػػػػػري العامػػػػػة 
  , المرحمة األولى والثانية.5002لحوض الساحؿ /

مديرية الري العامة لحوض 
 الساحؿ

5002-5001 

7 
رئيس فريؽ تنظيـ مجرى نير مرقية مف موقع السد المقترح وحتى 
مصبو في البحر المتوسط / مديرية الري العامة لحوض الساحؿ , 

  المرحمة األولى.

مديرية الري العامة لحوض 
 الساحؿ

5002 

 5001 بمدية بانياس عضو فريؽ تدقيؽ تنظيـ مجرى نير بانياس  9

تقديـ الخبرة والمشػورة ودراسػات مخبريػة لمشػاريع ىندسػية  1
 عديدة. 

  

 :ةمنشور ال البحوثمجاؿ  -
¾  القواعد األساسية لحساب الجرياف غير المستقر في أقنية الري ذات بوابات التنظيـ ذاتية الحركة,مجمة جامعة دريسدف التقنيػة, العػدد  .9

9119 
التصميـ األمثؿ لشبكات الري والصرؼ ,مجمة جامعة تشػريف لمدراسػات والبحػوث العمميػة, استخداـ الطرؽ الرقمية الحديثة في  .5

 .9111موافقة لمنشر, سمسمة العمـو اليندسية 
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, ,مجمػة جامعػة تشػريف  تشػريف وجسػر خػاف عطػا اهلل 91نموذج رياضي لمجرياف ال يضاني في نيػر الكبيػر الشػمالي بػيف سػد  .1
 .9119ة لمنشر, سمسمة العمـو اليندسية لمدراسات والبحوث العممية, موافق

, ,مجمػػػة جامعػػػة تشػػػريف لمدراسػػػات والبحػػػوث  تشػػػريف وجسػػػر خػػػاف عطػػػا اهلل 91تنظػػػيـ مجػػػرى نيػػػر الكبيػػػر الشػػػمالي بػػػيف سػػػد  .4
 .9119العممية, موافقة لمنشر, سمسمة العمـو اليندسية 

, تشػريف وجسػر خػاف عطػا اهلل 91ر الشػمالي بػيف سػد تنظيـ مجرى نير الكبي -الدراسة الييدروليكية المخبرية لممنشآت المائية .2
 2999)العموـ الهندسية(، مجمة باسؿ األسد لمعموـ الهندسية  2991حائز لجائزة باسؿ األسد لمبحث العممي 

اه التنظػػيـ الييػػدروأوتوماتيكي لمجريػػاف فػػي شػػبكات الػػري كوسػػيمة فعالػػة لرفػػع ك ػػاءة توزيػػع ميػػاه الػػري , المجمػػة العربيػػة إلدارة ميػػ .1
. 5/5000الري العدد   ,المنظمة العربية لمتنمية الزراعية, الخرطـو

فػػي حسػػاب الجريػػاف ال يضػػاني النػػاجـ عػػف انييػػار سػػد زيػػزوف, النػػدوة العمميػػة األولػػى لمسػػدود  FLDWAVاسػػتخداـ البرنػػام   .7
 ,5001)دراسة, تصميـ, تن يذ و استثمار(, جامعة تشريف كمية اليندسة المدنية , نيساف 

مجرى نير السف باستخداـ الطرؽ الرقميػة, المػؤتمر السػنوي لممنشػآت المائيػة, جامعػة دريسػدف التقنيػة, جميوريػة ألمانيػا تنظيـ  .9
 . 5001آذار  9-2االتحادية, مف 

آذار  57تنظيـ مجرى نير السف وآثاره عمى تنمية الموارد المائية في سوريا, النػدوة األولػى لممػوارد المائيػة فػي جامعػة دمشػؽ,  .1
5007 . 

,  النػػدوة الثانيػػة لممػػوارد ASMتغذيػػة الميػػاه الجوفيػػة بميػػاه الصػػرؼ الصػػحي المعالجػػة فػػي منطقػػة حمػػص باسػػتخداـ البرنػػام   .90
 . 5009آذار  57المائية في جامعة دمشؽ, 

ار في تغذية المياه الجوفية في منطقة حمػاه بميػاه الصػرؼ الصػحي المعالجػة ,  ورشػة العمػؿ اسػتثم ASMاستخداـ البرنام   .99
 . 91/90/5001-91جامعة تشريف,  -الموارد المائية وتنميتيا 

جامعة  -  المشاكؿ والحموؿ –ىندسة اإلنشاءات  ، الندوة العمميةمىشآت الحماية مه الفيضان في مجزي وهز السه ،  .12
 .2010تشريف أوؿ  -11-11 كمية اليندسة المدنية  -تشريف

السػػوري اعتمػػادا عمػػى الرطوبػػة اآلنيػػة لمتربػػة, مجمػػة جامعػػة تشػػريف لمبحػػوث  أتمتػػة شػػبكات الػػري بػػالتنقيط فػػي ظػػروؼ السػػاحؿ .91
 .5095-والدراسات العممية, سمسمة العمـو اليندسية 

نمذجػػة الجريػػاف ال يضػػاني لنيػػر السػػف باسػػتخداـ الطرائػػؽ العدديػػة, مجمػػة جامعػػة تشػػريف لمبحػػوث والدراسػػات العمميػػة, سمسػػمة  .94
 .5095-العمـو اليندسية 

مجمػة جامعػة , وكميػة الرواسػب المنقولػة فػي نيػر زغػارو ة بيف كمية الرواسب الناتجة مف االنجراؼ المػائي لمتربػةحساب النسب .92
 .5091-تشريف لمبحوث والدراسات العممية, سمسمة العمـو اليندسية 

مجمػة جامعػة  ،ي طرطوسدراسة تحميمية لتأثير الزالزؿ في السدود الركامية بطريقة العناصر المنتيية دراسة حالة سد الباسؿ ف .91
 .5091-تشريف لمبحوث والدراسات العممية, سمسمة العمـو اليندسية 

ومذجةةة الجزيةةان فةةي األوسةةاط المسةةامية غيةةز المشةةبعة والتىبةةؤ بتةةىسع محتةةىي الميةةاي فةةي السةةذود التزابيةةة باسةةتخذام بزوةةامج   .97

pcsiwapro  5091-تشريف لمبحوث والدراسات العممية, سمسمة العمـو اليندسية  ,  مجمة جامعةحالة دراسة سد الحويز. 

مجمة جامعة تشريف  بالطرؽ العددية, تشريف خالؿ فترة االستثمار 11حساب كمية الرواسب المتجمعة في بحيرة سد مساىمة في  .99
 .5097-لمبحوث والدراسات العممية, سمسمة العمـو اليندسية 

 رؾ بهاالمؤتمرات والندوات التي شا -
 .9197, ألمانيا, فالمؤتمر العممي الستثمار المياه الجوفية وحمايتيا, در يسد  -9
 .9110أسبوع العمـ الثالثوف المنعقد بدمشؽ, تشريف الثاني  -5
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 .9117المؤتمر العاـ لمييدرولوجييف األلماف, أيموؿ  -1

 .9117أكتوبر  -التقنية, سبتمبر فمؤتمر المنشآت المائية السنوي لجامعة در يسد  -4

بالتعػاوف بػيف أكسػاد وجامعػة  99/90/5009-94حمقة العمؿ )حوؿ النمذجة الرياضية لممياه السطحية( )جامعة دمشػؽ فػي ال تػرة بػيف  -2
 دمشؽ.

 ,5001الندوة العممية األولى لمسدود دراسة, تن يذ ,صيانة واستثمار؛ كمية اليندسة المدنية, جامعة تشريف , آذار  -1

 في  جامعة البعث,حمص , سورية, 5001-90-57ولغاية  55المؤتمر األلماني العربي األوؿ لمصرؼ الصناعي مف  -7

 في  ديتمولد ,ألمانيا, 5004-1-55ولغاية  50المؤتمر األلماني العربي الثاني لمصرؼ الصناعي مف  -9

 الالذقية. -91/90/5001-99ندوة استثمار المواراد المائية وتنميتيا, جامعة تشريف,  -1

 الالذقية. -99/90/5090-97جامعة تشريف, ,  المشاكؿ والحموؿ –ىندسة اإلنشاءات  ندوة   -90

تطوير التعميـ العالي في مجاؿ الهندسة المائية في سوريا في دمشػؽ و  EDUWATورشات عمؿ في اطار مشروع تمبوس  -22
 (.3122-3122دريسدف وفينا وبراغ، ومدينة بالوف في ألمانيا  

 (Continued training)ات التدريبية الدور  

 ,9114-9111إعارة إلى ليبيا لمدة عاـ  -

 عمى ن قة ىيئة التبادؿ الجامعي األلمانية,9117ميمة عممية  إلى ألمانية لمدة ثالثة أشير  -

 ,90/95/5000ولغاية  59/1/9119إعارة إلى السوداف مف  -

النػػدوة التخصصػػية الثانيػػة لمطرائػػؽ الحديثػػة فػػي منيجيػػة التعمػػيـ والبحػػث العممػػي األكػػاديمي بالتعػػاوف بػػيف جامعػػة حمػػب وىيئػػة  -
 . 5009التبادؿ الجامعي األلمانية, 

 .5005دورة عممية في استخداـ التقانات النووية في مجاؿ الدراسات الييدرولوجية وعمـو المياه,  -

 عمى ن قة ىيئة التبادؿ الجامعي األلمانية. 5005لمدة ثالثة أشير ا ميمة عممية  إلى ألماني -

 عمى ن قة ىيئة التبادؿ الجامعي األلمانية.  5007 لمدة شيربف  اميمة عممية  إلى ألماني -

 
 خبرات أخرى: -

بالتعاوف تطوير التعميـ العالي في مجاؿ اليندسة المائية في سوريا    EDUWATمنسؽ جامعة تشريف في مشروع تمبوس 
في دمشؽ و دريسدف وفينا جميورية تشيكيا و جميورية النمسا االتحادية عبر ورشات عمؿ  –مع جميورية ألمانيا االتحادية 

 (.5092-5099و براغ, ومدينة بالوف في ألمانيا  
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