
اء المستقلة حول سالمة سد برسي  لجنة الخبر

 

 
 

ي األستاذ الدكتور كاري هوي    غ
ي بالمعهد الجيوتقنر

وي    ج( وخبنر فنر
، أستاذ متفرغ بجامعة أوسلو، قسم العلوم الجيولوجية )النر

ي ) ويج  ى )NGIالنر ر عامي ICOLD(.  شغل الدكتور هوي    غ منصب رئيس اللجنة الدولية للسدود الكن  . وقد 2000و  1997( بير

اته االستشارية للعديد من المشاري    ع الهندسية لبناء السدو  ي العديد من قدم خن 
ر
 عضو ف

ً
وي    ج وحول العالم، وهو حاليا ي النر

ر
د ف

ي اللجنة 2000اللجان الدولية لتصاميم السدود ومراجعة سالمتها. ومنذ عام 
ر
 ف

ً
 وعضوا

ً
 فخريا

ً
، أصبح الدكتور هوي    غ رئيسا

ى ) ي تصميم السدود )منذ عام ICOLDالدولية للسدود الكن 
ر
صل عىل عدة أوسمة (. وهو حا2000( لقسم الجوانب الزلزالية ف

 وجوائز دولية.  
 

ر  ركزت أبحاثه الجامعية وتدريسه عىل الهندسة الجيوتقنية، هندسة السدود، األخطار الطبيعية )االنهيارات األرضية، والطير
ي مجالت رفيعة الم 155الرسي    ع، والزالزل(، الهياكل البحرية، تقييم وإدارة المخاطر. وقد قام بتأليف 

ر
 ف

ً
 علميا

ً
ستوى، منشورا

ر هما: "  Asphaltic Concrete Cores، و "1992" عام Rockfill Dams Design and Constructionكما ألف كتابير
for Embankment Dams 1993" عام   

 
ي الهندسة المدنية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )

ر
ي MITالدكتور هوي    غ حاصل عىل درجة الماجستنر العلوم ف

ر
( ف

ي الهندسة المدنية )عام 1962الواليات المتحدة األمريكية )
ر
ي العلوم ف

ر
( من نفس الجامعة. وكان 1965(، وشهادة الدكتوراه ف

ي جامعة ستانفورد من عام 
ر
 ف

ً
ي  1974 عام إىل 1968أستاذا ويج  ي النر

قبل أن يشغل منصب المدير اإلداري للمعهد الجيوتقنر
(NGI وهو منصب شغله حنى عام ،)1991  . 

  
  



    

 
 

، ومرصد كانديىلي ومعهد بحوث هو ، األستاذ الدكتور مصطفى إرديك ي ي جامعة بوغازيج 
ر
ي هندسة الزالزل ف

ر
أستاذ متفرغ ف

ي اللجنة الدولية الزالزل )اسطنبول، تركيا(. وقد عمل 
ر
حول العالم عىل المشاكل المتعلقة بهندسة الزالزل. األستاذ إرديك عضو ف

ى ) ي تقدمها  ، حيث. وقد تلقى عدة جوائز 2013( منذ عام ICOLDللسدود الكن 
حاز عىل جائزة ساساكاوا لمكافحة الكوارث النى

ي 2004جائزة القمة عام  -وم من أجل السالم ، وحصل عىل جائزة حلف شمال األطلسي للعل1999األمم المتحدة  عام 
ر
. وف

( ومعهد بحوث COSMOSحصل عىل ميدالية بروس بولت من قبل مجموعة أنظمة رصد الحركات العنيفة ) 2013عام 
 ( EERIهندسة الزالزل )

 
ي عىل تقييم المخاطر المتعلقة بالزالزل وخصائص الحركات األرضية العنيفة. وهو 

ي مجالس تحرير ركز اهتمامه البحن 
ر
يعمل ف

ي المجلس التنفيذي للجمعيات المهنية حول المواضيع المتصلة 
ر
عدة مجالت دولية عن هندسة الزالزل. كما أنه عضو ف

ي لجنة االتحاد الدوىلي ألنظمة الحركات العنيفة، ولجنة العلوم الزلزالية والحركات العنيفة، لجنة العمل 
ر
بالزالزل، وهو عضو ف

W73  ارث الطبيعية، ولجنة العلوم الوطنية )للحد من الكوNSF ،ر لجاٍن أخرى. وقد قام بتأليف، والمشاركة بتأليف (، من بير
ت منشور علمي  300حواىلي  ي مجالت نرسر

ر
ي ذلك خمسة كتب.   ،رفيعة المستوى أكاديمية ف

ر
 ووقائع مؤتمرات رئيسية، بما ف

 
ي العلوم )

ر
ي تركيا، ودرجة الماجستنر 1970الدكتور إرديك حاصل عىل درجة البكالوريوس ف

ر
ق األوسط التقنية ف ( من جامعة الرسر

ي العلوم )
ر
ي العلوم(، و 1972ف

ر
، تكساس. 1975) الدكتوراه ف ر ي هيوسيى

ر
 ( من جامعة رايس ف

 
    



 
 

ي أثينا )اليونان(  ، هو أستاذ متفرغ للجيولوجيا الهندسيةاألستاذ الدكتور بول )بافلوس( مارينوس
ر
ي الجامعة التقنية الوطنية ف

ر
ف

ي جميع أنحاء العالم عىلوالرئيس السابق للرابطة الدولية للجيولوجيا الهندسية والبيئة. 
ر
الجيولوجيا الهندسية  وقد عمل ف

اء حول الهياكل الهندسية الهامة وأعمال البنية التحتية )أي  . الدكتور مارينوسوالتكنولوجيا الجيوتقنية ي لجنة الخن 
ر
عضو ف

األنفاق وتصميم السدود والبناء، وحاالت االنهيارات األرضية والصخرية ومشاري    ع الموارد المائية(. وقد تلقى الدكتور بول 
ي عام مارينوس عدة جوائز، وتقلد وسام "السعفات األكاديمية" من الجمهورية الفر 

ر
 .  2014نسية ف

 
عىل مجموعة متنوعة من تطبيقات الجيولوجيا الهندسية، وبشكل أساسي خواص  تركز اهتمامات الدكتور مارينوس البحثية

ر بوجه خاص عىل التصميم الهندسي والبناء. ألف  كنر
بة والصخور، وخصائص الصخور الضعيفة وسلوكها، مع النى كتل النى

ي 
ر
ي مجالت 320تأليف أكن  من  الدكتور مارينوس أو شارك ف

ر
ت ف ووقائع مؤتمرات ، رفيعة المستوى أكاديمية ورقة بحثية نرسر

ي هيئة تحرير 
ر
رئيسية. الدكتور مارينوس هو رئيس التحرير المشارك لمجلة "الهندسة الجيوتقنية والجيولوجية " وهو عضو ف

ة الرابطة الدول "العديد من المجالت مثل "الجيولوجيا الهندسية ية للجيولوجيا الهندسية"، "البيئة وعلوم األرض"، "نرسر
 "ميكانيكا الصخور" و "العلوم الجيولوجية البيئية والهندسية". 

 
ي أثينا، اليونان 

ر
ي هندسة التعدين من مدرسة المناجم من الجامعة الوطنية التقنية ف

ر
حصل الدكتور مارينوس عىل شهادة ف

ي الجيو 1966)
ر
ي الجيولوجيا (، ودبلوم الدراسات العليا ف

ر
ي فرنسا، وحاز عىل الدكتوراه ف

ر
لوجيا التطبيقية من جامعة غرونوبل ف

 (. 1969الهندسية من الجامعة نفسها )
  



  
 

(. وجدي USJالمدرسة العليا للمهندسين في بيروت في جامعة القديس يوسف ) شغل منصب عميد األستاذ الدكتور وجدي نجم

، 1996رئيس برنامج الماجستير في الموارد المائية منذ عام و، 1976نجم هو أستاذ الهيدروليكا والموارد المائية منذ عام 

 في نفس الجامعة.   1996( منذ عام CREENومدير المركز اإلقليمي للمياه والبيئة )

 

"، وعضو في العديد من اللجان العلمية IAHSاألستاذ نجم هو الممثل الوطني لدى "الجمعية الدولية للعلوم الهيدرولوجية 

ولية في الموارد المائية. وقد تلقى العديد من األوسمة والجوائز الدولية مثل الميدالية الفضية من وزارة التربية لالجتماعات الد

(، ولقب مسؤول من "السعفات األكاديمية" الفرنسية 1985(، والميدالية الذهبية من وزارة التربية اللبنانية )1979اللبنانية )

(2004  .) 

قام بتأليف العديد من المنشورات العلمية قد . و1976امعي على  الهيدروليكا والموارد المائية منذ عام تركز أبحاثه وتعليمه الج

 وتوجيه العديد من برامج البحث في الموارد المائية في لبنان. 

راه في األستاذ نجم حاصل على درجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية من جامعة كلود برنارد، ليون، فرنسا، والدكتو

( بدرجة شرف. وقد كان أستاذاً زائراً في الهيدرولوجيا، من خالل برنامج 1976، فرنسا )2الهيدرولوجيا من جامعة مونبلييه 

 .  1987فولبرايت، في جامعة بوردو في عام 

  

 


