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 نجم الدين الشرابي الَعاِلم الذي ترجلاألستاذ الدكتور 
 

عندددديا يرادددل العنيدددار تدددنطر األر  يدددن منراةيدددا وتنن ددد  يندددار  كبدددر  كانددد  
 خيرىا ونورىا ةي ربوع العاليين.ترسل إشعاعا  

عندددديا يرادددل العنيدددار تن ندددر لدددذىابيم الطمدددوة لكدددونيم نبدددراس األيددد  وركنيدددا 
الددددركين و دددديام ميددددان هيييددددا ويبادهيددددا الددددذي ترت دددد  بيددددا إلدددد  ي ددددا  األيددددم 

 الكبر  ةي ايا  البشري . اإلسيايا الخالد  ذا  

نطددد  اليدددوم بيشددداعر عييطددد  تشدددتعل ةييدددا الاسدددر  واأللدددم برايدددل الددددكتور نجدددم 
يدددا تركدددو الراادددل ال دددذ بدددين دةتدددي كتددداة اياتدددو الدددذي تتطدددانر لالددددين الشدددرابي 

    .  ااتو اليضيه  كل  ور العنار واإلبداع

وترك  يدرس  ةكري  كبر  يتكايم  األبعاد والزوايا ويوسوع  شايم  نبع  ب ياتيا اليؤثر  الراال ل يث  
 .عيل ةيو آثارىا العييط  ةي كل يكان

 نجم الدين الشرابي ين يواهعو الياي  التي تطمدىا ...... ال تنب  مىيي  ودور ويكان  الدكتور

  اكتسة مىيي  ويكان  مكثر يا يكون كي كر عم  اليستو  اليامي والعربي

  .جسد  اياتو كل مشكال الطو  والعزم وال بر والثبا  وال يود ةي وجو اليان والتاديا 

. وخسر  سوري  برايمو 2020ألول عام الدكتور نجم الدين الشرابي ةي الثاين ين شير كانون ارال 
 .وتواضعا   ومخالها   ننيرىا عميا   الطايا  العميي  التي هل  مىم ين  واادا  

 مىم نطان يسيرتو العميي  ةي جايع  ديشق وىيه  الناه  الذري . وةييا يمي 

ىنانو درس االبتداهي ةي يدرس  ، 20/6/1938ديشق  الدكتور نجم الدين الشرابي ين يواليد -
ينذ  غر  واإلعدادي  والثانوي  ةي ثانوي  جود  الياشيي )التجييز األول ( وكان ين األواهل واليتييزين

 .1957ا ل عم  الثانوي  العاي  ) ال رع العميي( عام  سنو.
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وا ل عم  درج  بكالوريوس ةي العموم الزراعي  )الشعب  العاي ( ين  1958موةد إل  ي ر عام  -
  1961جايع  الطاىر  

وعين ةيو بتاريخ  14/11/1961نجح بيسابط  انتطار اليعيدين باليعيد العالي الزراعي بتاريخ  -
9/12/1961. 

لما ول عم  درج  الدكتوراه ةي  24/5/1964موةد إل  الواليا  اليتاد  األيريكي  بتاريخ  -
ييكروبيولوجيا األراضي، ايث ا ل عم  اليؤىل الينموة ين جايع  روتجرز بوالي  نيوجرسي بعام 

النامة واليركبا  اليشابي  ةي نيو  Propanil ، وكان عنوان األنروا : "تأثير ياد  بروبانيل1969
Chlorocorcus aplanorporium  الساهل".ةي الترب  وةي الوسن 

 .9/9/1970بجايع  ديشق كمي  الزراع  بتاريخ  تدريسالىيه  ا  ةي عضو ين ع   -

 .16/6/1974  إل  يرتب  مستاذ يساعد ةي هسم األراضي وتغذي  النبا  بتاريخ ة  ر   -

 .18/9/1978وات   22/7/1974عير إل  الجزاهر بال تر  ين م   -
 .29/11/1978ةي عام ين رهيسا  لطسم األراضي وتغذي  النبا  ع   -
 .1980ام ا ل عم  ندة جزهي ين جايع  ديشق إل  ىيه  الناه  الذري  اعتبارا  ين ع -
بعد نشره يجيوع  ين األبااث العميي  ةي يجال   1/10/1981ستاذي  عام ا ل عم  درج  األ -

 العموم األيريكي .
لمواليا  اليتاد  )جايع  روتجرز(  ا ل عم  ينا  ةولبراي  ليد  ست  مشير وموةد بييي  باث عميي -

عن باثو ىناك وكان يوضوعيا  1993، ونشر  لو يطال  بعام 26/9/1992ات   25/3/1992ين 
 .CO2عن الت كيك الايوي ةي الترب  يطاسا  باننالق 

 .1999وةد إل  جايع  برينغيام )برينانيا( ليد  شير بييي  باث عميي م -
 .29/3/2000الذري  اعتبارا  ين وض  بت ر  ىيه  الناه   -
ولكنو استير عم  رمس عيمو )تيديد تعيين سنوي(  19/6/2003ايل إل  التطاعد ين الجايع  بتاريخ م   -

 .2020ات  يا هبل يرضو ووةاتو عام  واإلشرا بالتدريس 
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يا والتطانا  ياجستير( ةي يجاال  الييكروبيولوج-مشر  عم  العديد ين باوث الدراسا  العميا )دكتوراه -
 الايوي .

وشارك ةي ترجي  كتاة " دليل التطان  الايوي   هام بتألي  عد  كتة جايعي  ةي يجال األايار الدهيط  -
 .2012الذي  در ةي عام  "واليندس  الوراثي 

 

 والييام التي تطمدىا ةي ىيه  الناه  الذري الينا ة 
 

  ةييا.بأول يجمس إدار   ا  يؤهت ا  عضو  -
ةي المجان ال اا   ةي يسابطا  لجان اختيار البااثين اليساعدين وال نيين واليخبريين ينذ مول  عضوا   -

ننر  ثاهب  يييز الغث ين السيين وال  ولتعيين الكوادر العميي ، وكان ذ 1980يسابط  مجري  بالعام 
 يخش  ةي الاق لوي  الهم. 

ي تاول إل  هسم الزراع  اإلشعاعي  وين ثم إل  ترمس هسم التنبيطا  الزراعي  ةييا ينذ إاداثو والذ -
 .2000هسم الزراع  وذلك ات  العام 

 30/5/1999بتاريخ  612/99ترمس المجن  الونني  السوري  لؤليان الايوي التي تأسس  بالطرار رهم  -
/م تاريخ 1953/337ال ادر عن ىيه  الناه  الذري  السوري  بيواةط  رهاس  يجمس الوزرار رهم 

والتي ضي  ةي عضويتيا ييثمين عن ىيه  الناه  الذري  السوري  ويركز الدراسا   31/3/1999
والباوث العميي  وكميا  النة والزراع  والعموم وال يدل  ووزارا  الزراع  وال ا  والبيه  والتيوين 

دار  الخديا  النبي  العسكري .  والتجار  الداخمي  وا 
والذي  در  2001ن الايوي ةي الجييوري  العربي  السوري  بالعام إ دار كتية هواعد األياساىم ةي  -

 عن ىيه  الناه  الذري / المجن  الونني  لؤليان الايوي.
هسم البيولوجيا الجزيهي  والتطان  الايوي  ةي ىيه  الناه  الذري  السوري  بالعام  ساىم ةي تأسيس - 

بيولوجيا، وترمسو ينذ تأسيسو ولغاي  ين خالل ديج يجيوعتي عيل ين هسيي الزراع  وال 2000
2006. 

 .2019ولغاي  عام  2006عيل ب    يستشار لمسيد اليدير العام لييه  الناه  الذري  ينذ  -
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 م اإلنسان:العالِ 

لدعم النالة والراغبين بالتا يل العميي وكان شعاره داهيا  العميي  نذر الدكتور نجم الدين الشرابي اياتو 
 لذلك كان يثاال  نادرا  لؤلستاذ الجايعي. شير""العمم هبل كل 

ويذكر الكثير ين األ دهار والزيالر والنالة وات  األهارة الدور الكبير الذي لعبو ال طيد بتشجي  الجيي  
ةاد  الونن إعم  يوا م  الدراس  والتا يل العميي، وعم  دعم كل ين لديو رغب  ةي يوا م  التعميم مو 

 عمييا .

ا موا عم  درجا  ةي الدكتوراه والياجستير ب ضل دعيو الذين يد العون لمكثير ين البااثين  يد  
 لتا يل العميي.ين مجل ا موةدوتشجيعو، ولم يأل جيدا  ةي تسيير ميور كل ين 

استاداث مهسام ويراكز عميي  ةي بع  اليجاال  التي لم تكن هد دخم  دعيو وتشجيعو إضاة   إل  
 ين هبل.  سوري

يضعوا عمييم لإل  وننيم العود   عم  اليوةدينالنالة  اث  ين خالل عم  ي الح الونن،  اري ا  كان 
 تا يميم العميي.يتابع   ينايم ةر  ةي خدي  الونن الذي  خبرتيمو 

وكان يؤين بأنو ال ادود لطدر  اإلنسان، بل كان يؤين بالتخ ر والتخ ر  ،نايح لم يط  يويا  ةي وجو
 الدهيق ميضا ، وكان يعني كل ذي اق اطو. 

رام اهلل الدكتور نجم الدين الشرابي، الذي ترك ب يا  ةي الايا  العميي  وال كري  لآلال  ين النالة 
 يعو، ولم يس َ  كان اولو مو عرةو مو تعايلةي اإلنساني  شعر بيا كل ين والبااثين والزيالر، وب يا  

 يويا  ليال مو سمن  بل كان سعيو لمعمم والونن واإلنساني .

 


